Zpracování osobních údajů
Vážení,
Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, zastoupené Městským obvodem Plzeň 4,
Úřadem městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 00 Plzeň (dále jen „Správce“) Vám v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o
ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, poskytuje
informaci o zpracování osobních údajů přihlášených osob (případně zákonných zástupců) za účelem zápisu do evidence
a komunikace v souvislostí s organizací zájmových kurzů Doubraveckým klubem, Zábělská 54B, 312 00 Plzeň (dále jen
„D klub“).
V této souvislosti Vám sdělujeme, že osobní údaje obsažené na přihlášce do zájmových kurzů jsou zpracovávány jako
údaje nezbytné pro splnění smlouvy a toto zpracování je prováděno na základě právního titulu uvedeného v Nařízení,
a
to
čl.
6
odst.
1
písm.
b).
Osobní
údaje
budou
zpracovávány
v elektronické podobě nebo v tištěné podobě a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny před jejich
zpřístupněním neoprávněným osobám. Komunikace s účastníkem kurzu, případně se zákonnými zástupci přihlášeného
dítěte bude probíhat telefonicky (telefonní hovor, SMS zpráva) nebo elektronicky z e-mailové adresy.
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení,
bydliště,
datum narození přihlašované osoby,
e-mailová adresa,
telefonický kontakt
podpis
Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu pěti let od ukončení účasti v kurzu, následně budou
smazány a skartovány.
-

2. Účel zpracování osobních údajů:
- zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění pořádaných zájmových kurzů. Jedná se o
údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a organizaci zájmových kurzů, přičemž tyto osobní údaje
budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění pořádaných
zájmových kurzů, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.
3. Osobní údaje budou poskytnuty k nahlédnutí lektorovi příslušného zájmového kurzu.
4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo třetím
osobám.
V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte právo:
 vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování,
ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě
do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen s touto informací o zpracování osobních údajů.

…………………
datum

………………………..
podpis

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, uděluji souhlas
Statutárnímu
městu
Plzeň,
nám.
Republiky
1,
306
32
Plzeň,
IČ: 00075370, zastoupenému Městským obvodem Plzeň 4, Úřadem městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312
00 Plzeň (dále jen „Správce“), ke zpracování mých osobních údajů (osobních údajů mého nezletilého dítěte), za
účelem zápisu do evidence a komunikace v souvislosti s organizací zájmových kurzů pořádaných Doubraveckým
klubem,
Zábělská
54B,
312
00
Plzeň
v rozsahu
údajů
uvedených
v přihlášce
do zájmového kurzu, a to za níže uvedených podmínek:
Osobní údaje, které budou zpracovány na základě souhlasu:
- fotografie, videa, zvukové záznamy ze zájmových kurzů.
Souhlasím s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycujících mě (mé dítě – přihlášenou osobu). Tyto
fotografie, videozáznamy a zvukové záznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci zájmových kurzů v
režii Správce, a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.

Poučení
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů informuje, že:
V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte právo


kdykoliv odvolat udělený souhlas (odvolání souhlasu nevede k vyřazení účastníka z účasti
v zájmovém kurzu, ale může být důvodem pro omezení některých jeho aktivit nebo činností
v zájmovém kurzu).

Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených na přihlášce do zájmového kurzu uděluji Správci k výše
uvedenému účelu a ve výše uvedeném rozsahu po dobu trvání zájmového kurzu nebo
do jeho odvolání. Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento
souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.
Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy
sterbovap@plzen.eu nebo písemně na adrese Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, zastoupené
Městským obvodem Plzeň 4, Úřadem městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 00 Plzeň, mám rovněž právo
obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého správce jmenoval, a to
Ing. Jiřího Baumruka, tel. 37 803 2207 email: baumruk@plzen.eu a právo podat stížnost
k příslušnému dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Jméno a příjmení přihlášeného účastníka (hůlkovým písmem)…………………………………..……………………….

…………………
datum

………………………………
podpis

