
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Správce osobních údajů 
Cesta životem bez bariér, z.s. (dále jen CŽBB), Paběnice 75, 285 43 Paběnice 
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hnátová 
IČ 27044700, tel.: 739 619 288, e-mail: cestazivotembb@seznam.cz, www.cestazivotembb.cz 
 
Správce při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679, 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 nebo také 
GDPR), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb. 
ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení. 
 
Subjekt údajů 
Jméno a příjmení: 
 
Datum narození: 
 
Jméno a příjmení zák. zástupce/opatrovníka: 
 
Souhlasím, aby správce na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR pořizoval fotografie, videa a zvukové 
záznamy a zpracovával mé osobní údaje na nich zachycené za účelem 

 marketingu (zejména v propagačních materiálech CŽBB, letácích CŽBB, médiích při propagaci CŽBB), 
 prezentace na webu CŽBB a webových stránkách nadací a dárců, 
 prezentace na sociálních sítích CŽBB (např. Facebook, Instagram, Twitter), 
 prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech CŽBB. 
 
Doba zpracování osobních údajů začíná dnem podpisu tohoto souhlasu a skončí uplynutím pěti let ode dne 
ukončení mé účasti v aktivitách Cesty s výjimkou užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových 
snímků za účelem vydávání výročních zpráv a obdobných materiálů, kdy poskytuji souhlas časově 
neomezený. Ukončení účasti v aktivitách Cesty musí být oznámeno písemně.  
 
Osobní údaje budou předávány třetím osobám: sponzoři, dárci, nadace, nadační fondy, města a obce 
podporující naši činnost 
 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 
- tento souhlas kdykoliv odvolat (zákonnost zpracování před odvolání souhlasu tím není dotčena), 
- na přístup k osobním údajům a právu na jejich opravu, 
- požadovat po správci výmaz těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou 
definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán, 
- na omezení zpracování osobních údajů, 
- vznést námitku proti zpracování, 
- na přenositelnost údajů. 
Výše uvedená práva mohu uplatnit u správce zasláním dopisu na adresu sídla správce. 
 
Byl/a jsem také poučen/a o svém právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností 
o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů. 
 
Beru na vědomí, že pokud neudělím souhlas nebo udělený souhlas odvolám, nebudu se moci účastnit 
hromadného focení. 
 



 

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že ho mohu kdykoliv odvolat zasláním dopisu na 
adresu sídla správce: Cesta životem bez bariér, z.s., Paběnice 75, 285 43 Paběnice 
 
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a 
souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem. 
 

V        dne    

 
Jméno a Příjmení PODPIS 

podpis zákonného zástupce (opatrovníka)           ________________________________________ 
Jméno a Příjmení PODPIS 


