
  Wampum z. s.
  Petrovice 94
  262 55 Petrovice
  IČO: 17389925

Souhlas rodičů s užitím osobních údajů 

Souhlasím/  nesouhlasím s  tím,  aby  bylo  mé  dítě  fotografováno  spolu  s  ostatními  dětmi  (fotografie,
videonahrávky, kresby a výtvory budou přístupné rodičům dětí navštěvujících spolek Wampum v soukromé
skupině na facebooku). 

               ……………………………………………..
podpis zákonného zástupce 

Souhlasím/nesouhlasím s  tím  aby  tyto  fotografie,  videonahrávky,  kresby a  výtvory  dětí  mohly  být
použity  pro  informovanost  rodičů  o  dění  ve  spolku,  prezentaci  spolku  na  webových  stránkách
Wampumu a na veřejné stránce facebooku, instagramu a na propagačních materiálech dokumentujících
aktivity tohoto spolku a v médiích. 

               ……………………………………………. 
podpis zákonného zástupce 

Kromě rodičů dítěte mohou dítě vyzvedávat z klubu ještě tyto osoby (uveďte prosím i tel. číslo): 

Jméno: ……………………………………………... tel. kontakt:  …………………………………..

Jméno: ……………………………………………... tel. kontakt:  …………………………………..

Jméno: ……………………………………………... tel. Kontakt: …………………………………..

Já ……………………………………..  jakožto  zákonný  zástupce  dítěte………………………………., které bude ve školním roce
2022/23 navštěvovat spolek Wampum, tímto ve smyslu evropského Nařízení o ochraně osobních údajů a
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též  jako „zákon"),
souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci,
kterým je Wampum, z.s., se sídlem Petrovice 94, 262 55 Petrovice (dále též jako „správce") a souhlasím s
tím, aby níže uvedené osobní údaje byly zpracovány a použity průvodci pracujícími s dětmi. 
Tento souhlas je udělen na dobu určitou od data podepsání do 30. 6. 2023. 
Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití 
osobních údajů pro: 

- zajištění péče o dítě dle této Smlouvy o zajištění výchovně - vzdělávacích aktivit ve školním 
  roce 2022/23 při spolku Wampum; 



- vystavováním faktur spojených se vzděláváním, kterého je dítě účastno;

- informování o činnostech klubu na sociální síti Facebook, Instagram, webových stránkách 
  a pro prezentaci akce spolku Wampum, veřejné nástěnky, media; 

- souhlasím s tím, aby správce uchovával e-mailovou adresu za účelem podávání informací 
  o aktivitách spolku Wampum po dobu určitou od podepsání této smlouvy do 31. 8. 2023; 

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv tento souhlas s užitím osobních údajů kdykoliv změnit či zrušit
a kdykoliv si od správce vyžádat shromážděné osobní údaje. Zároveň prohlašuji,  že všechny údaje jsou
přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
Správce  prohlašuje,  že  bude  shromažďovat  osobní  údaje  v  rozsahu  nezbytném  pro  naplnění  výše
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem: 

- strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; 

- v písemné podobě; 

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu 
údajů se zpracováním osobních údajů. 

V Petrovicích, dne …………………….
        

           ..……………………………………………...
                                                                                                     podpis zákonného zástupce


