Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonnou úpravou ochrany osobních
údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016, a to pro účely účasti
v projektu:
Trochu méně horké léto II (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008047).
Osobní údaje budou v rámci tohoto projektu zpracovávány pro splnění zákonných povinností vůči příslušným orgánům
ministerstva, kontrolu kvality poskytovaných služeb, statistické zpracování dat, interní dokumentační účely (včetně
fotodokumentace a audio/video záznamů), vystavování diplomů a pro komunikaci s Vámi a se zpracovateli osobních údajů
(subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště). Zpracovatelé nemají přístup k informacím týkající se zdraví ani
zdravotního stavu.
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že minimální rozsah osobních údajů, který je pro možnost účasti v projektu nezbytný, je
mé jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, poštovní adresa, telefonní číslo, podpis a e-mailová adresa. Dále
osobní údaje dítěte: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, informace o zdravotním stavu a údaj o
bezinfekčnosti.
Kopie karty pojištěnce dítěte je zpracovávána pouze za účelem poskytnutí lékařskému zařízení v případě potřeby.
Informace o zdravotním stavu pouze pro účely poskytnutí odpovídající péče. Případně pořízené fotografie a audio/video
záznamy mohou být (bez uvedení jména a dalších osobních údajů) použity pro potřeby dokumentace a další propagace
společnosti např. na webových stránkách, v tištěných médiích nebo na sociálních sítích apod. E-mailová adresa osoby,
která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti je dále zpracována za účelem kontaktování a k zasílání marketingových
sdělení, tj. s nabídkou dalších kurzů apod.
Správcem těchto osobních údajů je společnost Attavena, o.p.s, IČ: 25197185, Husova třída 622/45, 370 05 České
Budějovice. Kontaktní údaje správce: +420 385 340 579, info@attavena.cz.
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce má
v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve
třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a úložiště dat. Ze strany správce nedochází k automatickému
individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas.
Jako subjekt údajů máte právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo na přístup k
osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz (pokud osobní údaje nejsou potřebné pro plnění
smlouvy nebo pokud tomuto nebrání jiné právní povinnosti či zákon), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost
údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či
obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. Výjimku tvoří již zpracované fotografie a audio/video záznamy sloužící k
propagaci činnosti správce. Již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze mazat.
Tento souhlas uděluji jako podpořená osoba na dobu zapojení v projektu (tedy po dobu využívání služby péče o dítě) s
navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna
následujícího kalendářního roku po vyplacení závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli).
Po uplynutí této doby budou veškerá procesní data v držení správce smazána.
Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů jakožto podpořené osoby, tak i (dle čl. 6
odst. 1 písm. a) nařízení) osobních údajů Vašeho dítěte, k němuž vykonáváte rodičovskou zodpovědnost, k výše uvedeným
účelům.

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) se všemi svými právy a povinnostmi a jsem si vědom(a) i důsledků, které vyplývají
z uvedení nepravdivých údajů nebo z předčasného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jméno a příjmení osob vykonávající k dítěti rodičovskou zodpovědnost:

V ………………………….………… dne ……………………
……………………………………………………………
Vlastnoruční podpisy osob vykonávající
k dítěti rodičovskou zodpovědnost

www.attavena.cz
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