
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

Já___________________________________, narozená/ý dne ________________________, 

trvale bytem___________________________________________________, jakožto zákonný 

zástupce dítěte___________________________________________, nar.________________, 

dávám tímto organizátorům letního dětského tábora Tomášov 2023

Souhlas se zpracováním citlivých údajů 
Souhlasím v souladu s nařízením EU 679/2016 ze dne 27.4.2016, obecné nařízení na ochranu 
osobních údajů, se zpracováním citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu, popř. 
zdravotního postižení výše uvedeného dítěte. 
Účelem tohoto zpracování je vedení nutné zdravotní dokumentace. Správcem údajů jsou 
organizátoři akce. Údaje budou evidovány ve zdravotní dokumentaci dítěte. Jejich správa 
bude prováděna v souladu platnou právní úpravou týkající se ochrany osobních údajů. Údaje 
budou zpracovávány po dobu trvání dětské akce a následně archivovány dle platných 
právních předpisů. 

Souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen, 
obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se dítěte nebo jeho 
projevů osobní povahy 
Souhlasím v souladu s ustanovením § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a 
obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného dítěte nebo jeho projevů osobní 
povahy pro potřeby organizátorů, zejména prezentaci a propagaci dětských akcí a pro potřebu 
poskytování ostatním dětem a rodičům (jedná se např. o CD/DVD nosiče, internetové stránky, 
sociální sítě – záznamy z výletů, denních aktivit, soutěží, atd.) 

Souhlas s možností orientačního testování na přítomnost návykových látek 
v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného 
ohrožení jeho zdraví. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely organizování příjezdu a odjezdu 
na akce, pojišťování, pořizování hromadných jízdenek, organizování soutěží a olympiád, 
případných dalších aktivit. 

Výše uvedený souhlas poskytuji po dobu trvání dětské akce a po dobu 12 měsíců po jejím 
ukončení s výjimkou užití písemností osobní povahy, podobizen a obrazových snímků a 
obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného dítěte nebo jeho projevů osobní 
povahy za účelem vydávání a publikace ročenek, obrazových a zvukových záznamů a 
obdobných materiálů, kdy poskytuji souhlas časově neomezený. Podpisem dále stvrzuji, že 
jsem byl/a poučen/a o svých právech ve smyslu ustanovení § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

V ______________________ dne _________________________ 

_________________________ 
Podpis zákonného zástupce 
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