
 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Tímto uděluji jako zákonný zástupce dítěte souhlas se shromažďováním, uchováním, 

zveřejněním (zejména na webových stránkách a sociálních sítích) a jiným zpracováním 

osobních údajů týkajících se mé osoby a dítěte v písemné a elektronické formě dle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osob ních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), ze strany společnosti Patron dětí, z. ú., IČO: 068 26 

911 (dále jen „Nadace“), jako správce ve smyslu ZOOÚ. Tento souhlas se vztahuje na 

veškeré údaje o mé osobě a dítěti, které dobrovolně poskytnu Nadaci v souvislosti s 

projektem Patron dětí za účelem účasti na projektu Patron dětí a vedení evidence subjektů 

údajů a statistik o subjektech údajů ve vlastním informačním systému Nadace, zejména, 

nikoli však výlučně, jména, bydliště, místa a data narození, rodného čísla, osobního stavu, 

kopií osobních dokladů, kontaktních údajů, finanční situace, informací o povolání či vzdělání 

a fotograí a videí zachycujících mou osobu či dítě, a to po dobu účasti na projektu Patron 

dětí, včetně nezbytné archivace souvisejících dokumentů Nadací. Výslovně tímto také 

souhlasím s jakoukoli výše uvedenou formou zpracování osobních údajů o zdravotním stavu 

mém a dítěte pro účely účasti na projektu Patron dětí a vedení evidence subjektů údajů a 

statistik o subjektech údajů ve vlastním informačním systému Nadace, a to po dobu účasti 

na projektu Patron dětí, včetně nezbytné archivace souvisejících dokumentů Nadací. 

Výslovně tímto potvrzuji, že jsem byl Nadací poučen o právu na přístup k informacím dle § 

12 ZOOÚ, právu žádat vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu dle § 21 ZOOÚ a právu 

kdykoli podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost na postup Nadace týkající se 

zpracování osobních údajů mých nebo dítěte.  

Tímto výslovně souhlasím, aby Nadace veškeré osobní údaje získané o mé osobě a dítěti  

v souvislosti s projektem Patron dětí kdykoli předala společnosti Obecně prospěšná 

společnost Sirius, o.p.s., IČO: 28471474, a to pro účely účasti na projektu Patron dětí a 

společnosti Patron dětí, z.ú., IČO: 06826911  

 


