
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Vyplněním tohoto formuláře poskytuji Dětskému centru Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, 

Zítkova 1267/4, Karlovy Vary (dále jen „DC“), coby správci osobních údajů, jako zákonný zástupce 

dítěte ………………………………………… narozeného dne ………………….. souhlas se 

zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to pro níže stanovené účely a dobu trvání. 

 

Osobní údaj (OÚ) Účel zpracování Doba poskytnutí 

souhlasu 
Souhlas 

Jméno, příjmení, datum 

narození, bydliště, 

oddělení dítěte 

Zpracování a uložení dat – spisová dokumentace dítěte Po dobu docházky 

do dětské skupiny 
 

ANO 
 

NE 

Oprávněná osoba 

(jméno, příjmení, vztah k 

dítěti, telefonní číslo) 

Zaznamenávání a využívání seznamu osob oprávněných 

vyzvedávat dítě během pobytu nebo po jeho ukončení v DS 
Po dobu docházky 

do dětské skupiny 
 

ANO 
 

NE 

Zdravotní informace o 

dítěti 
Zpracování a uložení dat (zdravotní stav, léky, alergie, dietní 

opatření, závažná onemocnění v rodině, zapojení do běžného 

chodu dětské skupiny, očkování, odborná vyšetření) 

Po dobu docházky 

do dětské skupiny 
 

ANO 
 

NE 
 

Jméno, příjmení, datum 

narození, telefonní číslo 

zákonného zástupce 

Předání OÚ zákonných zástupců dítěte za účelem možného 

kontaktování (úraz, zdravotní obtíže, nevyzvednutí dítěte aj.) 
Po dobu docházky 

do dětské skupiny 
 

ANO 
 

NE 

E-mailová adresa 

zákonného zástupce 
Zasílání informací (důležité skutečnosti týkající se dítěte, 

vyúčtování plateb aj.) 
Po dobu docházky 

do dětské skupiny 
ANO NE 

Bankovní spojení na 

zákonného zástupce 
Bezhotovostní styk a úhrada plateb za pobyt v dětské skupině 

(stravné, příspěvek na provozní náklady, paušální poplatek) 
Po dobu docházky 

do dětské skupiny 
ANO NE 

Data ze sociální a 

rodinné anamnézy, 

důležité informace k 

dítěti, v rozsahu dle 

Dotazníku1 

Dokumentování rodinné situace, zajištění právní ochrany 

dítěte, zajištění kvalitní péče o dítě, rozvíjení 

psychomotorického vývoje dítěte 

Po dobu docházky 

do dětské skupiny 
 

 

ANO 

 

 

NE 
 

 

Pořízení foto a 

videodokumentace 
Pořízení fotografií dítěte, společných fotografií a 

videonahrávek dítěte z akcí v rámci dětské skupiny 

Po dobu docházky 

do dětské skupiny 

 

ANO 

 

NE 

Zveřejnění foto a 

videodokumentace 
Zveřejnění fotografií dítěte, společných fotografií a 

videonahrávek z akcí na společné whatsappové skupině se 

zákonnými zástupci 

Po dobu docházky 

do dětské skupiny 
 

ANO 
 

NE 

Zveřejnění 
fotodokumentace 

Zveřejnění fotografií dítěte a společných fotografií z akcí na 

internetových stránkách zařízení 

Po dobu 3 let od 

ukončení docházky 

do dětské skupiny 

 

ANO 
 

NE 

 

Souhlas je udělen podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle zákona 

č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování 

osobních údajů, a na základě účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (2016/679), 

o ochraně osobních údajů (GDPR), a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu, příp. do 

odvolání tohoto souhlasu. 

 

DC je oprávněno zpracovávat (manuálně i automatizovaně) osobní a citlivé osobní údaje dítěte 

rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. 

Osobní a citlivé osobní údaje dítěte budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům DC, a to 

 
1 DOTAZNÍK DÍTĚTE K PŘIJETÍ DO DĚTSKÉ SKUPINY při Dětském centru Karlovy Vary, příspěvkové organizace 



pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze 

kdykoliv písemně odvolat. 

 

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl/a ze strany DC informován/a o svých 

právech a povinnostech, zejména o svém právu: 

 

1. Na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 

2. Na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR) 

3. Na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 

shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR) 

4. Na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR) 

5. Na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) 

6. Na vznesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro 

účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR) 

7. Právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR) 

 

Dále prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím 

tohoto formuláře je zcela dobrovolné. 

 

 

V Karlových Varech dne ………………………………. 

 

 

        …………………………………………. 

             podpis zákonného zástupce 

 

 

Jméno a příjmení dítěte  

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte  

E-mail zákonného zástupce dítěte  

 


