SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení
Vzhledem k Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
dávám souhlas s evidováním a zpracováním osobních údajů:
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno a příjmení
Rodné číslo
Adresu místa bydliště
Telefonní číslo (u nezletilých telefonní číslo zákonného zástupce)
Emailová adresa (u nezletilých emailová adresa zákonného zástupce)
pro Správce
1. Hana Černá – TŠ Bohémia Chrast, Šmídova 200, 538 51 Chrast, IČO 45517495
2. Taneční, sportovní a kulturní centrum Chrast, z. s. Šmídova 200, 538 51 Chrast,
IČO70862621

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány za účelem vedení členské základny a s tím
souvisejícími činnostmi (žádost o dotace, přihlášky na taneční soutěže, vedení plateb
v účetnictví apod.)
Za oba Správce vystupuje zástupce Hana Černá, Šmídova 200, 538 51 Chrast, tel. 723490300,
email: cerny-chrast@chrudim.cz.
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval moje
1. Fotografie
2. Videa
3. Zvukové záznamy
4. Výsledky ze soutěží
za účelem
- Marketingu (zejména propagační materiály: plakáty, letáky, kronika TŠ)
- Prezentace na webových stránkách
- Prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Rajce.net, apod.)
- Výstavní činnost
- Vedení kroniky taneční školy a fotoalbum tanečních kurzů
Členové, kteří se zúčastní tanečních soutěží, berou na vědomí, že Správce předává osobní
údaje třetím osobám – organizátorům soutěží:
- Svaz učitelů tance ČR, Národní 10, 110 00 Praha, IČO 444944
- Ostatním organizátorům a pořadatelům tanečních soutěží

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a uchovány po celou dobu trvání účelu
zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem
evidován).
Souhlas poskytují výše uvedeným Správcům, kteří bez zákonem stanovených případů nesmí
tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům, vyjma osobám zde
vyjmenovaných. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém
právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů.
Prohlašuji, že jsem si text pečlivě přečetl(a), obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji
vlastnoručním podpisem.
V ………………………. dne ……………………

……………....…………………………………………
Jméno, příjmení a podpis
(u nezletilých podpis zákonného zástupce)

