Souhlas se zpracováním osobních údajů: natáčení audiovizuálních záznamů a pořizování fotografií

Akce:

Třeboňská letní setkávání 2021 – 9. ročník

Termín:

10. – 15. 8. 2021, místo: Třeboň

Správce osobních údajů:

Martina Šobová, Fr. Ondříčka 1008/36, 370 11, České Budějovice,
IČ 04 991 800 (dále jen „Správce“),

Účastník, resp. jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem v podobě
pořizování fotografií a videozáznamů zachycující účastníky akce a jejich následného zveřejnění na
sociálních sítích, zejména serveru YouTube, v rámci kanálu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGTlYEYY4FOc7Wgw3ffpVK0nCM6uGVOt0
Osobní údaje budou zpracovávány v následujícím rozsahu:







jméno,
příjmení,
e-mailová adresa,
fotografie (podobizna),
zvukový záznam,
video záznam.

Účelem zpracování uvedených osobních údajů je přístup účastníků akce a případně veřejnosti
k audiovizuálním nahrávkám z dané akce prostřednictvím serveru YouTube. Audiovizuální záznamy a
fotografie mohou být následně užívány pořadatelem akce pro propagační účely.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro naplnění účelu.
S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji podpisem svobodný a výslovný souhlas. Beru
na vědomí, že souhlas je dobrovolný a mohu ho vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu
Správci na mar.sob@seznam.cz, datovou zprávou na schránku Správce ID r6md83y, nebo dopisem na
výše uvedenou adresu sídla Správce.
Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že dle předpisů na ochranu osobních údajů mám právo:








vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány,
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,
požadovat výmaz těchto osobních údajů,
požadovat omezení zpracování osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
se obrátit na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podpisem zároveň stvrzuji, že další osoby oprávněné vykonávat rodičovskou odpovědnost a práva
zákonného zástupce dítěte (např. druhý rodič) byly s vyjádřením takového souhlasu seznámeny a
souhlasí s tím taktéž.

Více informací o tom, jak Správce zachází s osobními údaji, naleznete v dokumentu Zásady
Zpracování osobních údajů. Dokument je dostupný v elektronické podobě na webových stránkách
Správce http://www.dvdzkoncertu.cz/.

Souhlas potvrdíte na tomto odkazu: https://forms.office.com/r/bpbDz85rzw.

