
 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)  
 

● Jsem informován/a, že v souvislosti s mojí účastí v: 
Středisku volného času RADOVÁNEK, se sídlem Plzeň - Východní Předměstí, 
Pallova 52/19, PSČ 30100 (dále jen „Správce“), 

 
je tento povinen na základě §28 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) 
zpracovávat moje osobní údaje: 
 

1. jméno a příjmení 
2. rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno) 
3. státní občanství 
4. adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo 

trvalého pobytu 
5. datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělání  
6. údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích 
7. údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném 

nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi 
školským zařízením v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení 
školského poradenského zařízení, 

8. označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává, 
9. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá 

na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, 
telefonické spojení. 

 
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení matriky školského zařízení a s tím 
souvisejícími činnostmi (např. účast na soutěžích, žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). SVČ 
RADOVÁNEK stanovuje následující kategorie důvodů zpracování Osobních údajů: 
 

● Archivace účetnictví 
● Nezbytné údaje pro činnost 
● Údaje nezbytné k organizaci akce 
● Školní matrika 

 
Jsem informován/a, že na základě zákona č. 499/2004 Sb.  o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, budou Správcem zpracovávány a uchovávány mé Osobní údaje dle bodu 1 až 9 po 
dobu stanovenou tímto zákonem a předpisy souvisejícími. 
  
Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:  

● příslušným orgánům státní správy a samosprávy 
● DOMEČEK informační systém pro DDM, Řešovská 567/28, Praha 8, 181 00,  

IČ: 71641505 
● Webooker.eu, registrační systém pro vykazování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND, OPERAČNÍ 

PROGRAM ZAMĚSTNANOST, Aperus, s.r.o., IČ 28863976 
 

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu 
stát účastníkem výše zmíněného zájmového vzdělávání. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval a uveřejnil Správce mé 
Osobní údaje, jedná se především o: 



 

 

1. fotografie 
2. videa 
3. zvukové záznamy 
4. výsledkové listiny atp. 

 
Za účelem: 

● Veřejné propagace činností Správce v zájmovém vzdělávání (publikace na internetových stránkách, 
sociálních sítích, v tištěných materiálech, výroční zprávě a médiích) při organizaci zájmového vzdělávání, 
akcí a soutěží. 

● Souhlasu pro přímý marketing - kontaktování a zasílání nabídek služeb (pozvánky na akce pořádané 
Správcem, nabídky kurzů, akcí, táborů apod. pořádaných správcem) a to i na elektronické kontakty 
Klienta ze strany Správce. 

 
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé  

5. telefonní číslo (u nezletilých telefonní číslo zákonného zástupce) 
6. e-mail (u nezletilých e-mail zákonného zástupce) 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování 
pojištění apod.). 
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy 
i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).  

 
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:  

● příslušným orgánům státní správy a samosprávy 
● DOMEČEK informační systém pro DDM, Řešovská 567/28, Praha 8, 181 00,  

IČ: 71641505 
● Webooker.eu, registrační systém pro vykazování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND, OPERAČNÍ 

PROGRAM ZAMĚSTNANOST, Aperus, s.r.o., IČ 28863976 
 
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:  

● mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),  
● požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),  
● na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,  
● na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,  
● na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,  
● odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,  
● podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

 
Prohlašuji, že jsem si text formuláře pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s 
ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.  
 
Jméno a příjmení:  __________________________________________ 

Rok narození:  __________________________________________ 

Trvalé bydliště:  __________________________________________ 

 
V _______________  dne ___________  

 
________________________________________________ 
Jméno a Příjmení   PODPIS 

       (zletilý/zákonný zástupce nezletilého) 


