
 

 
 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE A 
S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ NEBO ZVUKOVÝCH A OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ 
 
Já,  

 
 

 
 
 
 

jako zákonný / jiný* zástupce nezletilé(ho) dítěte 
 
Jméno a příjmení:   

Nar. dne:   

Bytem:   

 
tímto výslovně souhlasím, aby společnost Kostky pro děti s.r.o., se sídlem Slávy Horníka 232/31, Košíře, 
150 00 Praha 5, IČO: 24299201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
C 194435 („Společnost“), [příslušné údaje a účely zaškrtněte]: 
 

 
jako správce osobních údajů, shromažďovala, zpracovávala a uchovávala osobní údaje shora 
uvedeného nezletilého dítěte týkající se jeho zdravotního stavu, a to za účelem zajištění zdravotní 
bezpečnosti a respektování zdravotních omezení nezletilých dětí jako účastníků kroužku, 
příměstského tábora nebo jiné akce pořádané Společností. 

 
Společnost za tímto účelem zpracovává osobní údaje obsažené v prohlášení o zdravotním stavu dítětě či 
potvrzení o bezinfekčnosti nebo jiném sdělení poskytnutém zákonným či jiným zástupcem nezletilého dítěte. 
Jedná se např. o údaje o potravinové nebo jiné alergii dítěte, lécích, které dítě užívá, nebo i jiném zdravotním 
omezení dítěte. 
 
Společnost bude osobní údaje o zdravotním stavu za uvedeným účelem zpracovávat a uchovávat v listinné i 
elektronické podobě po dobu šesti (6) měsíců od udělení souhlasu, ledaže je tento souhlas ke zpracování 
osobních údajů odvolán před uplynutím této doby.  
 
Poskytnuté osobní údaje mohou být předány poskytovatelům zdravotní péče, v případě potřeby ošetření dítěte 
nebo řešení hrozící újmy na zdraví daného nebo jiného dítěte, nebo pojišťovně, v případě řešení právního nároku 
Společnosti v souvislosti s úrazovým pojištěním nezletilých dětí jako účastníků akcí Společnosti. 
 
Poskytnutí uvedených osobních údajů je nezbytné pro poskytnutí plnění smlouvy o účasti dítěte na akci 
Společnosti, v opačném případě Společnost nemůže zajistit zdravotní bezpečnost nezletilých dětí, které se jejích 
akcí účastní. Společnost si vyhrazuje právo nezletilé dítě, ohledně jehož osobních údajů nebyl souhlas udělen 
nebo byl odvolán, k účasti na akci nepřijmout nebo jeho účast na akci omezit či ukončit. 
 
  

pořídila na akcích, které pořádá v rámci své činnosti, fotografie (podobizny) nebo zvukové či 
obrazové záznamy shora uvedeného nezletilého dítěte, a to v podobě hmotné či digitalizované 
(nehmotné), a tyto dále zpracovávala a uchovávala [příslušné účely zaškrtněte] 
 

pro účely tvorby a šíření reklamy a marketingu (tj. aby tyto mj. užívala při tvorbě, užití a 
šíření reklamních a marketingových materiálů Společnosti, tedy pro komerční účely), 
 
účely informování o činnosti Společnosti jí samotnou nebo i třetími osobami (tzn. 
uveřejňování v tisku, prostřednictvím elektronických oběžníků nebo webových stránek, ať už 
přístupných pracovníkům Společnosti nebo širší veřejnosti, tedy účely redakční) 

Jméno a příjmení:   

Nar. dne:   

Bytem:   



 

 
Souhlasím také s tím, že fotografie, zvukové či obrazové záznamy 
shora uvedeného nezletilého dítěte mohou být změněny, použity jako 

součást jiného, i souborného díla nebo může být použita pouze jejich část.  
 
Potvrzuji, že souhlasím s užitím fotografií (podobizen) nebo zvukových či obrazových záznamů Společností pro 
uvedené účely bez nároku na odměnu, a nároku na jakoukoliv odměnu za jejich užití (všemi způsoby a i 
opakovaně) se tímto vzdávám, a to jak vůči Společnosti tak třetím osobám.  
 
Souhlas s pořízením a zpracováním fotografií (podobizen), zvukových a obrazových záznamů uděluji na dobu 
[tří (3)] let.  
 
Pokud svůj souhlas s užitím fotografií (podobizen) nebo zvukových či obrazových záznamů pro účely tvorby a 
šíření reklamy a marketingu odvolám, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností nebo jiný rozumný 
důvod, zavazuji se nahradit škodu z toho Společnosti vzniklou (zejména náklady na změnu takových materiálů). 
 
Beru na vědomí, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné, tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to zasláním 
oznámení Společnosti v písemné či elektronické podobě, na adresu: 

Kostky pro děti s.r.o. 
Slávy Horníka 232/31 
150 00 Praha 5 Košíře 
Email: mleschova@bricks4kidz.com 
 
Odvoláním souhlasu má účinky do budoucna, tj. není jím dotčeno zpracování osobních údajů do doby odvolání 
souhlasu. 
 
 
Před podpisem tohoto souhlasu jsem se s jeho zněním důkladně seznámil(a), byl(a) jsem rovněž informován(a) o 
právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů Společností (přiložené k tomuto souhlasu) a rovněž, že 
další informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
naleznu na webových stránkách Společnosti a mohu si je vyžádat rovněž zasláním žádosti na shora uvedené 
adresy. 
 
Datum:        
 
 
 
podpis 
* nehodící se škrtněte 
 


