
Souhlas s pořízením fotografií a zpracováním osobních údajů účastníka tábora

Protože vás určitě zajímá, jak se vaše ratolesÇ na táboře mají, rádi bychom tuto akci, která se koná ve dnech
17.7.-31.7.2021 v LDT Lišice, Lišice 132, zaznamenali a pořídili si z ní fotografie a audiovizuální záznamy. A abychom
si účastníky mohli vyfo�t či je natáčet, potřebujeme k tomu váš souhlas v tomto dokumentu. Odměnou
vám budou krásné fotky a přehled o tom, co se na táboře děje. Kvůli evidenci, kdo nám souhlas udělil, budeme
také archivovat vaše jméno a příjmení.

Kdo si vás chce vyfo�t?
My, jakožto zapsaný spolek JEDNOROŽEC, z. s., sídlíme na Herbenova 723/25, Praha 15 – Hos�vař, PSČ
102 00, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, můžete nás najít pod IČ: 07790449 (dále jen „my“).

Co budeme s fotkami dělat?
Fotky si budeme archivovat kvůli našemu oprávněnému zájmu. Rádi bychom se jimi také pochlubili na našich
webech www.centrumjednorozec.cz, www.vyletyjednorozec.cz a www.taboryjednorozec.cz a sociálních sí�ch
(např. Facebook, Instagram), aby i ostatní věděli, jak se akce vydařila. Když se fotky povedou, využijeme je i pro
další propagaci, třeba na další pozvánky na tábory. Zachy�t podobu vámi přihlášeného účastníka však můžeme jen s
vaším svolením, které nám tímto dáváte. Zároveň také na základě vašeho souhlasu budeme zpracovávat osobní
údaje účastníka (jméno, příjmení a podobiznu).

Jak dlouho můžeme fotky používat?
Fotky budeme využívat maximálně 5 let, pokud námnedovolíte je využívat déle nebo naopak tento souhlas odvoláte,
což můžete kdykoliv učinit.

Kdo se k fotkám může dostat?
Se zpracováním fotek, např. jejich úpravou, archivací, nám pomáhají tyto osoby a společnos�:
- správce webu,
- fotograf,
- grafik,
- případně další poskytovatelé programů, aplikací či služeb, které ale v tuto chvíli nepoužíváme.

Co když už nechcete, abychom fotky vámi přihlášených účastníků měli?
Dáte nám vědět na e-mail jakub@centrumjednorozec.cz a my vaše fotky odstraníme všude tam, kde to bude
v našich reálných silách, a pokud nebudeme toho názoru, že máme oprávněný zájem na jejich dalším užívání.

Jaká máte práva?
- požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje vaše nebo účastníka zpracováváme a vyžádat si jejich kopii,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě po nás požadovat,
abychom zpracování omezili,
- vznést námitku pro� zpracování v případě, že zpracováváme osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu,
- požadovat po nás výmaz osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni
dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- v případě pochybností o dodržování povinnos� souvisejících se zpracováním osobních údajů obrá�t se na nás
nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

V ……………..…….. dne ………….…..

__________________________
podpis zákonného zástupce


