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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Potvrzuji, že jsem byl obeznámen se Zásadami a informacemi o zpracování osobních údajů spolku 

Montessorri Trutnov, z.s., IČ: 06442277, se sídlem Velké Svatoňovice 220, 542 32 zapsaný ve spolkovém 

rejstříku vedeného u Krajského soudu v HK oddíl L, vložka 11427 (dále v textu jen jako "Spolek").  

a souhlasím, aby Spolek zpracoval: 

• Osobní údaje mého dítěte - identifikační údaje, kontaktní údaje, vzdělávací údaje, komunikační 
údaje, profilové údaje a údaje o zdravotním stavu.  

• Mé osobní údaje (jako zákonného zástupce dítěte) - identifikační údaje, kontaktní údaje, 
komunikační údaje 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, 

vyřizování pojištění apod.). 

 
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že: 

• Spolek předává osobní údaje třetím stranám – primárně orgánům státní správy, soudům, orgánům 
činným v trestním řízení v případě, když jej o to požádají, či souvisejících s evidencí členské základny a 
s tím souvisejícími činnostmi nebo organizacím v souvislosti s čerpáním dotačních programů.  

• Spolek spravuje fotografie, videa či zvukové záznamy za účelem marketingu (zejména v propagačních 
materiálech, letácích), prezentace na webu a sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter 
apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.  

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 tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To 

stvrzuji mým vlastnoručním podpisem. 

 

V Trutnově, dne ___________ 

 

 

_______________________________________________________ 

jméno a příjmení      PODPIS 

(u nezletilých podpis zákonného zástupce) 

 


