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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
 
Správce osobních údajů 
Správcem osobních údajů je spolek Šmoulka, z. s., IČ: 01773852, se sídlem Dlouhé vrchy 264/7, Útěchov, 644 00 Brno, 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. L 22196 (dále také jako „Správce“). 
 
Správce je možné kontaktovat na adrese jeho sídla, emailové adrese: slampa.smart@gmail.com či na telefonním čísle: 
+420 774 589 617. 
 
Subjekt údajů 
Dítě: 
 
____________________________, datum narození ________________________, 
 
bydliště: ___________________________________________ 
 
Zákonný zástupce subjektu údajů: 
Rodič: 
 
___________________________, datum narození ________________________, 
 
bydliště: ___________________________________________ 
 
Rozsah zpracování osobních údajů 
Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu fotografií či jiných obrazových, zvukových či obrazově-zvukových 
záznamů subjektu údajů pořízených a upravených Správcem či dle pokynů Správce jím pověřenou osobou a fotografií, 
obrazových, zvukových či obrazově-zvukových záznamů výtvarných a jiných uměleckých projevů subjektu údajů. 
 
Účel zpracování osobních údajů 
Osobní údaje budou zpracovávány za účelem propagace a prezentace Správce navenek. 
 
Osobní údaje v podobě fotografií budou zveřejněny na webových stránkách www.smoulka.cz / na facebookovém účtu 
Správce Dětské skupiny Šmoulka a Šmoulíci / propagačních materiálech Správce. 
 
Právní základ zpracování osobních údajů 
Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). 
 
Doba zpracování osobních údajů 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od okamžiku udělení tohoto souhlasu nebo do okamžiku odvolání 
tohoto souhlasu ze strany subjektu údajů (bude-li souhlas odvolán před uplynutím uvedené doby). 
 
 
Předávání třetím osobám 
Osobní údaje mohou být ze strany Správce předávány příjemcům, se kterými Správce uzavřel příslušné ujednání o 
zpracování osobních údajů, a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje v pozici zpracovatelů. Takovým 
zpracovatelem bude provozovatel cloudového úložiště. 
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Osobní údaje zpracovávány provozovatelem cloudového úložiště mohou být předány do zemí mimo Evropskou Unii, a 
to na základě standartních smluvních klauzulí pro předávání osobních údajů do třetích zemí. 
 
Ke zveřejněným fotografiím budou mít přístup všichni uživatelé sítě internet, a to jak z České republiky, tak i ze 
zahraničí. 
 
Odvolání souhlasu 
Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné. Subjekt údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemným 
oznámením doručeným Správci. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů 
v době před jeho odvoláním. 
 
Práva subjektu údajů 
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k jeho osobním údajům (viz čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo 
výmaz (viz čl. 16 a 17 GDPR), popřípadě omezení jejich zpracování (viz čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má právo na 
přenositelnost jeho osobních údajů zpracovávaných Správcem (viz čl. 20 GDPR). Subjekt údajů je rovněž oprávněn 
vznést vůči Správci námitku proti zpracování jeho osobních údajů (viz čl. 21 GDPR). 
 
Subjekt údajů je dále oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
Další informace 
Jakékoliv dotazy ke zpracování osobních údajů, žádosti či námitky ohledně zpracování osobních údajů může subjekt 
údajů uplatnit přímo u Správce, a to osobně či písemně na adrese sídla Správce či emailem zaslaným Správci na adresu: 
slampa.smart@gmail.com. 
 
Subjekt údajů tímto uděluje Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem, v rozsahu a po dobu, 
jak je specifikováno výše, a to rovněž ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Tento souhlas je vyhotoven a podepsán ve 2 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis bude předán subjektu údajů. Podpisem 
tohoto souhlasu subjekt údajů potvrzuje, že si 1 stejnopis tohoto souhlasu převzal a současně bere na vědomí, že 
Správce bude druhý stejnopis tohoto souhlasu archivovat pro účely splnění právní povinnosti být jakožto správce 
osobních údajů schopen doložit, že mu subjekt údajů udělil výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů. 
  
 
 
V ……………………. dne …………………………….. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………………. 
 

Podpis zákonného zástupce subjektu údajů 


