OBEC CHLEBIČOV
HLAVNÍ 65
747 31 CHLEBIČOV
Souhlas se zpracováním osobních údajů
z vítání občánků obce Chlebičov

v souladu s ustanovením Nařízení evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Já, níže podepsaný/á:
jméno a příjmení (zákonný zástupce): …............................................................................
uděluji tímto Obci Chlebičov, se sídlem: Hlavní 65, 747 31 Chlebičov, IČO: 00533947, kontaktní osoba: Ing. Zuzana Kašná,
starostka, tel.: 602 695 335, e-mail: starosta@chlebicov.cz (dále jen „Správce“), výslovný souhlas se zpracováním osobních
údajů o mém dítěti a mé osobě.
Jméno a příjmení dítěte: …............................................................................
Datum narození dítěte: …..............................................................................
A to za níže uvedených podmínek:
Doba
zpracování
Pořadové
číslo

Osobní údaj

osobních údajů

Účel zpracování

správcem
(poskytnutí
souhlasu)

Uděluji
souhlas*
ANO
x
NE

Pořízení fotografie s podobiznou, která, která dále
může být ztotožněna jménem a příjmením, případně

1.

Podobizna

mohou být zpracovány pouze osobní údaje bez

(fotografie),

fotografie v libovolné kombinaci, a to za účelem

jméno,

prezentace akce Vítání občánků a blahopřání

příjmení

k narození dítěte v místním periodiku, na webu obce,

Po dobu 10 let

ANO

ode dne konání x
akce.

NE

prezentace akce Vítání občánků a blahopřání

Po dobu 10 let

ANO

k narození dítěte na webu nebo Facebooku obce,

ode dne konání x

stejně tak za účelem vytvoření památných datových

akce.

Facebooku a nástěnkách obce, stejně tak za účelem
vytvoření památných datových nosičů.
Pořízení videozáznamu s podobiznou, a to za účelem
2.

Podobizna
(videozáznam)

NE

nosičů.

* nehodící se škrtněte, pakliže nebude zaškrtnuta žádná ze dvou možností, má se za to, že souhlas nebyl udělen
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Tento poskytnutý souhlas, jenž je platný od okamžiku jeho podpisu, může být ze strany subjektu údajů (zákonného
zástupce) kdykoliv vcelku či z části odvolán, a to stejně jednoduchou formou, jako byl udělen – osobně v sídle správce
údajů, důvěryhodnou formou elektronické komunikace či písemně v listinné podobě (kontaktní osoba – Ing. Zuzana
Kašná, starostka obce; kontaktní údaje viz výše).
Správce údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně, a to rovněž prostřednictvím svých
zpracovatelů, jejichž seznam mi správce poskytne na mé vyžádání. Osobní údaje budou těmto zpracovatelům
zpřístupněny pouze v míře nezbytné pro účely jejich zpracování. Správce údajů je oprávněn zpřístupnit předmětné
osobní údaje dalším osobám, které se podílejí na organizaci akcí, respektive osobám, které se této akce účastní a které
o tyto osobní údaje projeví zájem (poskytnutí památného datového nosiče).
Subjekt údajů (zákonný zástupce) má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému
správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních
údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Subjekt údajů (zákonný zástupce) prohlašuje, že byl správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů,
že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

V Chlebičově dne ……………………………….

….....................................................
Podpis zákonného zástupce
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