Souhlas s pořízením záznamů dítěte v SQS vzdělávacím centru – DS
Saurus
dle ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje:

fotografie, portrétní fotografie, videozáznamy, audiozáznamy

Účel zpracování:

uveřejnění na webových stránkách provozovatele, na profilech sociálních sítí
zřízených provozovatelem, v propagačních materiálech provozovatele

Doba zpracování:

po dobu docházky a následující tři roky po ukončení docházky v SQS vzdělávacím
centru – DS Saurus nebo do doby, kdy bude z Vaší strany odvolán

My, níže podepsaní, (jméno, příjmení, titul/y):
……………………………………………………………………………………………………………….
jakožto zákonní zástupci dítěte (jméno, příjmení, datum narození):
……………………………………………………………………………………………………………….
(dále jen „dítě“),
o které je na základě smlouvy pečováno v SQS vzdělávacím centru – DS Saurus provozovaném SQS
Vláknová optika, a.s. (dále jen „DS“),
tímto udělujeme souhlas SQS Vláknová optika, a.s., se sídlem Komenského 304/1, 509 01 Nová Paka,
IČO: 60913037 (dále jen „SQS“), která je správcem osobních údajů, k pořízení obrazových a zvukových
záznamů, na nichž bude zachycena podoba a hlas dítěte a bude z ní možné určit jeho totožnost, a k jejich
využití k výše uvedeným účelům a po výše stanovenou dobu.
Tento souhlas udělujeme ze své vlastní a svobodné vůle a bereme na vědomí, že jej může kdokoliv ze
zákonných zástupců kdykoliv odvolat.
Odvolat souhlas lze zasláním e-mailu na adresu saurus@sqs-fiber.cz nebo osobní návštěvou v sídle
správce.
Dále mají poskytovatelé souhlasu právo:
• požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o dítěti zpracovávány,
• požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
• požadovat, aby nebyly osobní údaje dítěte zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše
uvedených požadavků,
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• právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané
právními předpisy,
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
• požadovat, aby byly osobní údaje dítěte předány jinému správci,
• podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 708 37 627, se
sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz.
V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv je možné kontaktovat správce pro oblast ochrany
osobních údajů na e-mailové adrese gdpr.info@sqs-fiber.cz.

V ……………………. dne ......................

……………………………………………………....
podpis zákonného zástupce

V ……………………. dne ......................

……………………………………………………....
podpis zákonného zástupce
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