Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já níže podepsaný …………………………………………tímto, jako níže podepsaný právní zástupce mého dítěte,
jméno:……………………………..,
uděluji souhlas Mgr. Ilona Šulcová TaPŠ ILMA a ILMA z.s., (dále jen společnosti) jakožto správci, se zpracováním
sdělených osobních údajů, tak jako i s jejich zpracováním ze strany smluvních partnerů, např. reklamních aktivitách .,
včetně zasílání informací o pořádaných akcích, a jiných aktivitách a to po dobu trvání registrace výše definovaného
subjektu, nebo do odvolání tohoto souhlasu , pokud platné právní předpisy nestanoví jinak. Dále tímto beru na vědomí
a souhlasím, že poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány a předávány i mimo území České republiky za
stejných podmínek. Osobní údaje mohou být zpřístupněny a předávány také dalším společnostem WADF, tak jako i
smluvním partnerům společností, pro výše uvedené účely.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Shromažďování a zpracování osobních údajů bude prováděno za podmínek
uvedených v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen zákon). Zároveň tímto
potvrzuji, že veškeré sdělené údaje jsou pravdivé, jinak odpovídám za následek nepravdivě uvedených údajů. Dále
potvrzuji, že jsem byl/a řádným způsobem poučen/a o svých právech, a tedy beru na vědomí, že mám práva dle §11 a
21 zákona, tj. zejména, že poskytnutí údaje je dobrovolné, že udělený souhlas mohu bezplatně kdykoli na adrese
společností odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování
nesprávných osobních údajů, jejich výmaz, likvidaci, atd. V případě, že bych zjistil/a, že zpracování poskytnutých údajů
je v rozporu s ochrannou soukromého a osobního života (např. že zpracované údaje jsou nepřesné) nebo v rozporu se
zákonem, mohu žádat společnosti o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nebude-li mé žádosti vyhověno, mám
právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě, že nebudu souhlasit s dalším využíváním
poskytnutých osobních údajů, mohu kdykoliv požádat o výmaz poskytnutých dat z databáze.
V ………………… Dne ………………

Podpis právního zástupce : ……………….………………………..

