
 

 

 

  
  

Souhlas  

se zpracováním osobních údajů  
 

podle nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro činnost DETA spol. s r.o., IČ: 48394441 

 
I. Já, níže podepsaný/á  ............................................................................................................. , 

 nar.  ............................................................................................................. , 

 trvale bytem  ............................................................................................................. ,  

 

uděluji souhlas s tím, aby osobní údaje dítěte / dětí 

 

         jméno, příjmení  ……………………………………………….……………………………..  

         jméno, příjmení  ………………………………………………………………………………    

                                                                 

ke kterému vykonávám rodičovská práva, poskytnuté DETA spol. s r.o., IČ: 483 94 441 (dále jen 

„DETA“) byly zpracovávané pro účely:1 
 

a) dětský letní tábor 
 

 a s tím související zabezpečující činnost (např. pojištění, ubytování, doprava apod.) a 

 pořizování, používání a zveřejňování fotografií nebo jiného obrazového či zvukového záznamu z akce.

  

 
II. V souvislosti s udělením souhlasu jsem byl/a ze strany DETA obeznámen/a,  

o těchto skutečnostech: 
 

1. S poskytnutými osobními údaji bude ze strany DETA nakládáno s řádnou péčí a v souladu  

s platnými právními předpisy. Osobní údaje budou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá 

technické úrovni dostupných prostředků. 

2. Poskytnuté osobní údaje budou zpracované pouze pro účel, pro který byl udělen souhlas. 

3. Osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. 

4. Archivace osobních údajů je 5 let, nestanovuje-li zákon lhůtu delší, nebo není-li jiná lhůta stanovená 

účelem zpracování, jak to ukládají právní předpisy. 

5. Osobní údaje nebudou předávány mimo DETA, s výjimkou případů, kdy je udělen samostatný souhlas s 

předáním, nebo předání údajů ukládá nebo k tomu opravňuje právní předpis nebo oprávněný zájem 

(například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.). 

6. Mám právo na informace o zpracování osobních údajů dětí, na podání námitky/stížnosti proti zpracování 

osobních údajů a na vyřízení mé žádosti nebo námitky/stížnosti ve lhůtě do jednoho měsíce od předložení 

žádosti nebo námitky/stížnosti DETA.  

 
III. Podpisem souhlasu potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s informacemi  

o zpracování osobních údajů, zejména o mém právu vztahující se ke zpracování osobních údajů 

včetně práva na přístup k informacím. 

 

 

 

 

 

V ………………………..….. dne ……………… 

            

                                     

……………………………………………… 

              podpis zákonného zástupce 

 

 

 
 


