Souhlas se zpracováváním osobních údajů Návštěvníka (účastníka aktvvtt Salesvánského středvska mládeže – dům
dětí a mládeže Brno-Žabovřeskm
Návštěvník
Příjmení a jméno: ……………………………………………………………………………………………………...
Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………
E-mavl: ………………………………………………………………………………………………………………………..
(dále jen Návštěvníkt
Zákonný zástupce Návštěvníka (vmplňovat pouze u Návštěvníka mladšího 18 lett
Příjmení a jméno: ………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: .……………………………………………………………………………………………………………………...
E-mavl: ………………………………………………………………………………………………………………………...
(dále jen zákonný zástupcet
Správce osobních údajů:
Správcem osobních údajů je Salesvánské středvsko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřeskm, IČ: 65348702, se sídlem Foerstrova
3088/2, 616 00 Brno, školská právnvcká osoba regvstrovaná v rejstříku ŠPO u MŠMT ve složce 2006 pod poř. č. 067
(dále jen „Správce“t.
Návštěvník / zákonný zástupce uděluje tímto souhlas Správcv se zpracováním osobních údajů Návštěvníka (jména, příjmení, data
narození, e-mavlu, fotografí, audvo a vvdeozáznamůt, případně zákonného zástupce (e-mavlt pro účelm, které mu neukládá zákon, které
nevmplývají z žádné smlouvm uzavřené s Návštěvníkem / zákonným zástupcem a které nejsou nezbmtné pro ochranu oprávněných
zájmů Správce. Správce bude mocv vmužít pro účelm uvedené v tomto formulářv osobní údaje, ke kterým bude mít udělený souhlas od
Návštěvníka / zákonného zástupce. Souhlas je možné kdmkolvv odvolat pomocí odkazu v zasílané e mavlové zprávě nebo přímo
kontaktováním Správce. Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně, prostřednvctvím telefonu na čísle 541 213 110
nebo prostřednvctvím e-mavlu na adrese spravce@brno.sdb.cz.
Návštěvník / zákonný zástupce uděluje souhlas k následujícímu použvtí osobních údajů: (zakřížkujtet
e-mavl Návštěvníka / zákonného zástupce za účelem:
Ano /

Ne

Zasílání aktualvt o čvnnost a aktvvtách Správce

Ano /

Ne

Zasílání nabídkm kroužků, pobmtových akcí, dalších aktvvt a pozvánek na akce Správce

Ano /

Ne

Zasílání vnformací o veřejných dobročvnných sbírkách

jméno, příjmení, datum narození Návštěvníka za účelem:
Ano /

Ne

Sdělování osobních údajů pořadatelv sportovních, výtvarných, hudebních a vědomostních soutěží

Ano /

Ne

Zveřejňování výsledků soutěží na stránkách Správce spolu s uvedením pořadí

Ano /

Ne

Zmínění svátků a narozenvn přv výuce

fotografe, audvo a vvdeozáznam Návštěvníka za účelem:
Ano /

Ne

Pořvzování foto, vvdeo a audvo dokumentace z aktvvt Správce nebo za účast Správce a umvsoování na
webových stránkách Správce a pro účelm propagace

Ano /

Ne

Pořvzování foto, vvdeo a audvo dokumentace z aktvvt Správce nebo za účast Správce a umvsoování
na facebookových stránkách Správce a pro účelm propagace

Ano /

Ne

Umístění fotografí z akcí pořádaných Správcem nebo za účast Správce na nástěnkách a vnformačních
plochách v prostorách Správce

Ano /

Ne

Použvtí fotografí z aktvvt a akcí pořádaných Správcem nebo za účast Správce v bulletnu a tštěných
materválech Správce jako vlustrační foto

Ano /

Ne

Pořvzování fotografe za účelem umístění v regvstračním smstému Správce

Já níže podepsaný Návštěvník / zákonný zástupce, udělujv souhlas Správcv s osobnímv údajv mýmv / mého dítěte a s účelem zpracování,
které jsem zvolvl/a výše a beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdmkolv bez následků odvolat.
………………………………………………………………………
datum a podpvs Návštěvníka nebo zákonného
zástupce (u osob mladších 18 lett

