
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů z jarního 
tábora PEVNOST BOYARD v termínu 4.- 8. 3. 2023 

        
 

1. Uděluji tímto souhlas Pavučině o.p.s., se sídlem Bořivojova 620/29, 718 00 Ostrava, IČ: 02243041, (dále jen 
„Správce“), aby ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zpracovávala i po skončení výše 
uvedeného tábora tyto mé osobní údaje a osobní údaje mého dítě - účastníka tábora: 

 
Jméno a příjmení dítěte: ...........................................................  Datum narození:   ...................... 

  (hůlkovým písmem) 
 

ANO / NE 
(zaškrtnout) 

Osobní údaje Účel zpracování 

 Ano         NE   
 Jméno a příjmení, telefon a email 

zákonného zástupce 
Informace o dalších vhodných táborech  
a aktivitách z činnosti Pavučiny o.p.s. 

 
 

 
Fotografie a videozáznamy 

 
pro vlastní archivaci Pavučiny a interní 
prezentaci donátorům 

  
Fotografie a videozáznamy 

 
prezentace na webových stránkách, případně 
youtube kanále, výroční či informační zprávy 
Pavučiny o.p.s. 

  
Fotografie a videozáznamy 

 
pro neveřejné užití účastníků tábora 

   
Před vyjádřením svého souhlasu doporučujeme pročíst dokument Zpracování osobních údajů pro potřeby 
táborů v Pavučině o.p.s. verze 1. 12. 2018 umístěný na www.pavucina.net/gdpr nebo jakou součást příloh 
k táboru. 
 

2. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít zpět, a to zasláním emailu 
na reditel@pavucina.net, dopisem na kontaktní adresu Správce, či dalším prokazatelným způsobem, kterým 
se Správce dozví o vaší žádosti. 

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány na dobu neurčitou. 
4. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo: 

a. vzít souhlas zpět, 
b. požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje nebo osobní údaje dítěte zpracováváme, 
c. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
d. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
e. požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, 
f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 

obrátit se na Správní radu Pavučiny o.p.s. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………….. 

        (hůlkovým písmem) 
 

 
V ………………………………  dne……………………..   Podpis:    ……………………………………………………..                 

http://www.pavucina.net/gdpr

