
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uděluji  Spolku Hvozdík,  IČO: 22895116,  sídlo:  Hvozdnice  24,  252 05,  zapsaný ve  spolkovém
rejstříku pod spisovou značkou L 22734 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „Správce“)
souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které jsem Správci dobrovolně poskytl/a (dále jen
„osobní údaje“) v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 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),
(dále jen Nařízení) k těmto níže zaškrtnutým účelům:

1. Pro  účely plnění závazku poskytování služby péče o dítě v lesním klubu:

□ k zajištění zdraví a bezpečnosti dítěte a celé skupiny v rozsahu údajů – stravovací omezení 
(ze zdravotních důvodů), alergie

□ k zajištění dobré adaptace dítěte v rozsahu údajů – oblíbené činnosti dítěte, zvyklosti, rituály,
stravování

□ ke sledování vývoje dítěte v rozsahu údajů – sebeobsluha, dovednosti, sociální kompetence, 
pohybové  kompetence,  psychologické  předpoklady,  komunikace  a  řeč (viz.  Hodnotící  
formulář)

□ ke sdílení informací mezi členy spolku pomocí google dokumentů v rozsahu údajů – jméno 
a příjmení člena spolku

2. Pro propagaci a informační účely:

□ vytváření a zveřejňování propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje dítěte  
v rozsahu využití  fotografie dítěte  ve skupině s jinými dětmi/samostatně a bez připojení  
dalších osobních údajů

□ vytváření a zveřejňování propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje dítěte  
v rozsahu  využití  videa  dítěte  ve  skupině  s jinými  dětmi/samostatně  a  bez  připojení  
dalších osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou obsaženy v těchto dokumentech:
1. Přihláška člena spolku
2. Přihláška dítěte do Lesního klubu Hvozdík
3. Přihláška dítěte na letní aktivity Lesního klubu Hvozdík
4. Smlouva o poskytování výchovně-vzdělávacího programu
5. Portfolio dítěte – kresby a výrobky dětí
6. Hodnotící formulář
7. Kronika lesního klubu Hvozdík
8. Kniha úrazů
9. Weby správce: www.hvozdik.cz; www.facebook.com/Lesní-školka-Hvozdík-356045794530735
10. Google dokumenty na www.google.com

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji spolku k výše uvedeným účelům a ve výše 
uvedeném rozsahu po dobu trvání mého členství ve spolku a po dobu jednoho roku ode dne zániku 
mého členství ve spolku. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely propagace a informační 
účely spolku a klubu uděluji na  období 12 měsíců.

Správcem osobních údajů je spolek. Nad rámec takto stanovené doby je spolek oprávněn 
zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu 
potřebnou k vymáhání práv spolku vůči mojí osobě. 

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo             
v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny 
před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám. 



Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že mám právo

- kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to i pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
- vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
- vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
- žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
- žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod 

jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
- žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
- vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně 

souvisejícího profilování,
- nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
- mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do 

jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit prostřednictvím e-mailové 
adresy os.hvozdik@gmail.com nebo písemně na adrese Spolek Hvozdík, Hvozdnice 24, 252 05 a že
mám rovněž právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních 
údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Beru na vědomí, že oprávněnou osobou za zpracování osobních údajů spolku je Hana Gazdová, 
tel.: 603 957 866.

Souhlas mohu odvolat kdykoliv prostřednictvím e-mailové adresy os.hvozdik@gmail.com.  
Spolek bude odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů respektovat. 

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka/políček souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované 
a jednoznačné svolení ke zpracování mých osobních údajů. 

V......................................., dne …................................ 

….............................................................................................................

Jméno, příjmení a podpis


