
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
SOUHLAS S POŘÍZENÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ 

 
 
Jméno člena spolku…………………….................................................………….. 
 
Svým podpisem uděluji za dále uvedených podmínek souhlas se zpracováním mých osobních údajů a 
s pořizováním a užitím mých fotografií a audiovizuálních záznamů za účelem využití mých osobních 
údajů pro propagační účely spolku a prezentace jeho činnosti.  
 
 
 
 
 
      ...............................................………………………………… 
        Podpis člena spolku 

(zákonného zástupce člena spolku mladšího 16 let) 
 
 
 
Souhlas 
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby spolek 
Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s., IČ: 643 26 616,se sídlem Lidická 1880/50, 602 00 
Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 614 (dále jako „spolek“) zpracovával Vaše 
osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek. 
  
Rozsah zpracování Vašich osobních údajů 
Spolek bude na základě tohoto souhlasu za dále uvedeným účelem zpracovávat a užívat Vaše jméno, 
a především Vaši podobu na fotografiích, na nichž jste organizací zachycen. 
  
Účel zpracování Vašich osobních údajů 
Spolek bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem využití 
Vašichosobních údajů propropagacispolku a prezentace jeho činnosti, což především znamená 
použití Vašichfotografiína webových stránkách spolku, na jakýchkoliv propagačních materiálech, na 
záznamech z akcí a vystoupení spolku,k zveřejnění v časopisech, televizním vysílání, internetových 
videích a podobně. K fotografii či audiovizuálním záznamu pak může být připojeno i Vaše jméno. 
 
Právní základ zpracování osobních údajů 
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s 
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“). 
  
Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány 
Spolek bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu Vašeho členstvía 10 let poté, pokud tento 
souhlas neodvoláte dříve. Za účelem archivace činnosti spolku pak můžou být Vaše osobní údaje 
spolkem zpracovávány po dobu jeho existence. 
  
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně 
odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: javornicek@javornicek.cz nebo 
antmalec@seznam.cz 



Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které spolek 
zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas. 
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě zveřejnění Vašich osobních údajů na základě 
tohoto souhlasu nemusí mít spolek možnost všechny kopie Vašich osobních údajů odstranit. 
  
Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům 
K Vašim osobním údajům bude mít přístup spolek, jeho členové a případně též třetí osoby – 
zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a 
které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména 
právní a marketingoví poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu 
nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění 
zákonných požadavků. 
V případě, že spolek využije Vaše fotografie či audiovizuální záznamy ke své propagaci či veřejné 
propagaci své činnosti, tak souhlasíte s tím, že tyto Vaše osobní údaje budou zpřístupněny široké 
veřejnosti, včetně zveřejnění v zemích mimo Evropskou unii. 
Spolek je oprávněn Vaše fotografie a osobní údaje předat třetím osobám k nekomerčnímu užití za 
účelem prezentace spolku či prezentace akcí, kterých se spolek účastní.  
 
Kontaktní údaje spolku 
Spolek můžete kontaktovat na emailu: javornicek@javornicek.cz nebo antmalec@seznam.cz či 
písemně na adrese sídla spolku.Spolek je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem 
zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.  
  
Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů 
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení 
zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, 
přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu 
a další práva stanovená v GDPR. Vaše práva a další informace o zpracování osobních údajů jsou 
podrobně rozepsány v Zásadách zpracování osobních údajů spolku dostupné na webových stránkách 
spolku, kterými se spolek při zpracováních osobních údajů řídí.  
   
Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění 
povinností spolku plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro 
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.  
  
Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů 
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V 
případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní 
údaje spolku neposkytnete, nebude moci Vaším prostřednictvím propagovat spolek jehož jste 
členem. 
 
 
 
 
 
 

http://www.uoou.cz/

