Česká zemědělská univerzita
Knihovna
Kamýcká 129
165 00 Praha – Suchdol
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Závazná přihláška na Noc s Andersenem 2020
a souhlas se zpracováním osobních údajů
Informace o dítěti
Jméno a příjmení dítěte: ...........................................................................................................................
Bydliště: ....................................................................................................................................................
Rodné číslo: ………………………………………………………

Zdravotní pojišťovna: ............................................

Zdravotní stav a s ním spojená omezení dítěte
Uveďte všechny důležité informace o zdravotním stavu dítěte (např. nutnost podávání léků) a
případná omezení s ním spojená. Pokud dítě zdravotní problémy a omezení nemá, uveďte do tohoto
pole "Bez omezení".
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

Informace o zákonném zástupci dítěte – zaměstnanci ČZU v Praze
Jméno a příjmení: .....................................................................................................................................
Součást ČZU: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ..................................................................

Tel. č. : ……………………………………….........................

Podmínky účasti na Noci s Andersenem 2020
1. Vyplněná a podepsaná přihláška musí být doručena do Knihovny ČZU (Petra Dvořáková, kancelář
č. 109). V případě naplnění kapacity akce může knihovna přihlášku odmítnout.
2. Akce je pro přihlášené děti zdarma. Pitný režim a strava budou zajištěny.
3. Zákonný zástupce podpisem závazné přihlášky na Noc s Andersenem 2020 potvrzuje, že se
seznámil se zásadami a způsobem zpracování osobních údajů ze strany správce údajů České
zemědělské univerzity a dále s podmínkami shromažďování, zpracovávání, uchovávání osobních
údajů a s právy, které v souvislosti se zpracováváním a uchováváním osobních údajů může vůči
správci údajů České zemědělské univerzity uplatnit. Zákonný zástupce dále prohlašuje, že vůči
němu byla, ze strany správce údajů České zemědělské univerzity, splněna informační povinnost,
dle čl. 13., obecného nařízení GDPR. Informace ohledně zpracování, uchování a jednotlivých
právech subjektů údajů jsou uvedeny na webových stránkách správce údajů České zemědělské
univerzity: https://gdpr.czu.cz/cs/r-13670-pravni-prohlaseni. Poskytnuté osobní údaje budou
využity výlučně pro realizaci akce Noc s Andersenem 2020.
4. Zákonný zástupce dává tímto, souhlas se zpracováním osobních údajů, správci osobních údajů
České zemědělské univerzitě v Praze IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709, se sídlem Kamýcká 129,
165 00 Praha – Suchdol, jako správci údajů, za účelem:
a) Pořízení fotografií, obrazových a zvukových videozáznamů a audiovizuálních záznamů
nezletilého dítěte za účelem propagace činnosti správce údajů a následného užití fotografií,
obrazových a zvukových videozáznamů a audiovizuálních záznamů pro propagační účely
činnosti správce údajů, jak v tištěné, tak elektronické podobě /např. webové stránky, FB,
apod./
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Ne

Tento souhlas je udělován v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data
Protection Regulation (GDPR). Zákonný zástupce prohlašuje, že byl seznámen s informací, že kdykoliv
v průběhu založeného smluvního vztahu může svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
odvolat. Svůj souhlas poskytuje dobrovolně a jeho poskytnutí není ničím podmíněno. Odvoláním
poskytnutého souhlasu, nebo po uplynutí stanovené doby zpracování, je správce údajů povinen
vymazat osobní údaje, nebo omezit jejich zpracování.
Tento souhlas je poskytnut na dobu trvání smluvního vztahu mezi zákonným zástupcem a
správcem údajů.
Zákonný zástupce má právo:
- vznést požadavek na vymazání osobních údajů, tj., kdykoliv odvolat udělený souhlas,
- vznést požadavek na zapomenutí osobních údajů,
- vznést požadavek na výpis osobních údajů,
- vznést námitku zpracování,
- vznést požadavek na omezení zpracování na opravu údajů,
- vznést požadavek na aktualizaci a opravu osobních údajů,
- být informován o případném předání osobních údajů zpracovateli,
- v případě porušení povinností správce osobních údajů při shromažďování, zpracování,
archivování, se obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Udělený souhlas může zákonný zástupce kdykoli odvolat na emailové adrese: dpo@czu.cz
5. Rodiče zajistí a předají garantovi akce před jeho začátkem: kopii kartičky zdravotní pojišťovny
dítěte a řádně vyplněné prohlášení zákonných zástupců dítěte o jeho bezinfekčnosti.
6. Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektronika apod.) si děti
zodpovídají samy a ČZU za tyto věci nezodpovídá.
Přihlašuji své dítě na Noc s Andersenem 2020.
Datum:

Podpis rodiče (zákonného zástupce):

