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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

a 

poučení o právech při zpracování osobních údajů 

 

s odeslánímpřihlášky do Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR z.s., se sídlem na adrese 

Prvního pluku 174/8, 186 00 Praha 8, IČ: 004 08395, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1018 (dále jen „Správce“), uděluji souhlas se zpracováním 

osobních údajů nezletilého (včetně citlivých osobních údajů) v následujícím rozsahu:  

• jméno a příjmení,  

• datum narození 

• adresa 

• informace o diagnóze (včetně informací k užívaným lékům, očkování, onemocnění, zdravotní 

komplikace) 

 

Správci dále uděluji souhlas s pořízením fotokopie průkazu zdravotní pojišťovny.  

Zdroj osobních údajů 

Potvrzuji, že osobní údaje nezletilého dítěte poskytuji Správci sám a zcela dobrovolně v souvislosti s 
účastí nezletilého dítěte na akcích pořádaných Správcem (zejména Diatábory a obdobné pobyty pro 
děti). 

Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány za účelem organizace Diatáborů a předávány 

pořadatelům za účelem operativního vedení táborů.  

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu členství ve Sdružení rodičů a přátel diabetických 

dětí v ČR z.s., nejméně však 5 let po konání poslední akce Správce, které se nezletilý zúčastnil, případně 

v jiné lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů 

odvolán dříve. 

Souhlas s pořizováním a zveřejněním fotografií 

Dále uděluji Správci souhlas s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů nezletilého na všech akcích 
konaných Správcem, kterých se bude účastnit, a s dalším užitím, ať už v podobě hmotné nebo 
digitalizované, a se zveřejňováním takových fotografií na webových stránkách Správce  www.diadeti.cz 
a případně na účtech Správce na platformách sociálních médií (např. Facebook), v rámci reportážních 
fotogalerií z těchto akcí. 

Správce a zpracovatel 

Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem jako správcem osobních údajů ve smyslu 

příslušných obecně závazných právních předpisů.  
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Z účelem organizace akcí Správce, zajištění běžného chodu akcí, plnění smluvních vztahů k 

pořadatelům a plnění zákonných povinností v souvislosti s přidělenými dotacemi na tyto akce mohou 

být osobní údaje předávány třetím osobám, kterými jsou zejména: 

- Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

-  Krajské úřady  

-  Zdravotní pojišťovny 

-  Ubytovací zařízení a poskytovatelé služeb zajišťující akci  

- Lékaři a zdravotní personál  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a právní základ 

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů souhlasím. Můj souhlas je proto právním základem 

zpracování osobních údajů Správcem.  

Beru na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat, a to dopisem 

zaslaným na adresu Správce uvedenou níže. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 

vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na 

zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je 

souhlas. 

Má práva související s ochranou osobních údajů 

Beru na vědomí, že mám právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, dále 
právo požadovat po Správci opravu nepřesných osobních údajů, které se mě týkají, anebo doplnění 
neúplných osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování (zejména v případě, pokud popírám 
přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování osobních údajů je protiprávní, Správce již osobní 
údaje nepotřebuje), vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení 
údajů, požadovat přístup k mým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních 
údajů, právo na výmaz a další případná práva stanovená v obecně závazných právních předpisech.  

Při zpracování osobních údajů nedojde k automatizovanému rozhodování ani profilování. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

Jsem si vědom, že kdykoliv mohu podat stížnost týkající se zpracování mých osobních údajů nebo 
neplnění povinností Správce plynoucích z obecně závazných právních předpisů k dozorovému úřadu. 
Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

Kontaktní údaje správce 

Správce je možné kontaktovat písemně na adrese Příběnická 972/16, 130 00 Praha 3 – Žižkov  anebo 

e-mailem na info@musicschoolprague.com. Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za 

účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k osobním údajům  
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