
  
LENKA HOUSKOVÁ 
PÉČE O DÍTĚ DO TŘÍ LET VĚKU V DENNÍM REŽIMU,  
MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ, HLÍDÁNÍ DĚTÍ 

                   Se sídlem U Ovčína 1462, Dobříš 263 01 
                   IČO: 87641755 

 
  Souhlasy rodičů se zpracováním osobních údajů dítěte pro potřeby zařízení 
 

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji zařízení, které provozuje LENKA 
HOUSKOVÁ na adrese: Pražská 27, 263 01 Dobříš, IČO: 87641755, coby správci 
osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů a to pro níže 
stanovené účely. Souhlas poskytuji na celé období docházky   
 
mého dítěte ………..………..…….…….. (jméno), narozeného ……………….... (datum narození) 
do tohoto zařízení, a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace v 
zařízení povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedenému zařízení, které bez 
zákonem stanovených případů nesmí tyto citlivé údaje poskytnout dalším osobám a 
úřadům.   

 

 

Účel zpracování Osobní údaj Souhlas 

ANO NE 

Pořizování a zveřejňování fotografií, videí, 
výtvarných a jiných autorských prací 
v prostorách zařízení, a to za účelem prezentace 

Fotografie dítěte 
v elektronické 
podobě 

  

Pořizování a zveřejňování fotografií, videí, 
výtvarných a jiných autorských prací na 
webových stránkách zařízení, a to za účelem 
prezentace a propagace zařízení na veřejnosti 

Fotografie dítěte 
v elektronické 
podobě 

  

Zveřejňování fotografií, videí, výtvarných a 
jiných autorských prací v regionálních i 
celostátních médiích, a to za účelem prezentace 
a propagace zařízení na veřejnosti 

Fotografie, 
audio či 
videozáznam 
dítěte 

  

Pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, 
exkurze apod.) 

Jméno, příjmení   

Účast v soutěžích a olympiádách Jméno, příjmení 
 

  

Evidence ve stravování Jméno, příjmení, 
adresa  

  

Hlášení a plnění pojistných událostí pojišťovnou Jméno, příjmení, 
adresa, datum 
narození 

  

 
 
 
      V Dobříši dne ……………..                                Podpisy rodičů: ……………………………………. 
 
             ……………………………………. 
 
 
 



 

 

Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(2016/679) a to na uvedenou dobu od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu.  
LENKA HOUSKOVÁ je oprávněná zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž 
prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní 
údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům zařízení či zaměstnancům 
zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním 
osobních údajů lze kdykoliv odvolat.  
Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl LENKOU HOUSKOVOU informován o 
svých právech a povinnostech. Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí 
osobních údajů prostřednictvím toho formuláře je zcela dobrovolné. 
 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 
„Nařízení”), informuje, že: 

• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, 
a to za výše uvedených podmínek, 

• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému 
rozhodování ani k profilování. 

• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní 
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, 

• Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce 
mohou zpracovávat Zpracovatelé, kteří mají podepsanou smlouvu o zpracování 
osobních údajů.  

• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, 
právo požadovat od Správce přístup ke svým 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. 

 
 


