
 
   

  

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÍTĚTE 

Little Monkeys, z.s. jako správce údajů zpracovává při své činnosti osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců, 

a to zejména v rozsahu nutném pro vedení evidence k účelům splnění dotačních podmínek. 

Spolek Little Monkeys má zájem nad rámec tohoto povinného zpracování osobních údajů na základě zákona 

zpracovávat o žákovi některé další údaje pro níže uvedené účely. 

Ke zpracování těchto údajů potřebujeme váš souhlas.        

Jedná se zpracování těchto osobních údajů za následujícím účelem:  

Jméno, příjmení a případně 
věk dítěte 

Za účelem označení práce dítěte (výkresy, 
pracovní listy, výrobky, pracovní sešity, 
učebnice) 

ANO   /   NE 

Jméno dítěte, jeho věk a 
název organizace 

Za účelem poskytnutí seznamu účastníků 
různých akcí (Vstupy na akce, přepravní 
společnosti, soutěže…) 

ANO   /   NE 

Fotografie a videozáznam 
dítěte 

Za účelem umístění na úložišti s přístupem 
všech rodičů zúčastněných dětí  

ANO   /   NE 

Fotografie dítěte a 
videozáznam dítěte 

Za účelem dokumentace akcí dětí a zveřejnění 
na webu sdružení – bez uvedení jména dítěte 

ANO   /   NE 

 

E-mailová adresa 
zákonného zástupce 

Za účelem kontaktování zákonného zástupce 
dítěte. Informování o činnosti na táboře, o 
pořádaných akcích, změnách 

ANO   /   NE 

Telefon zákonného 
zástupce 

Za účelem kontaktování zákonného zástupce 
dítěte zaměstnanci dětské skupiny, pokud se 
jedná o náhlou organizační změnu nebo 
zdravotního stavu dítěte (nevolnost, zranění) 

ANO   /   NE 

Evidence docházky  
Za účelem splnění dotační podmínky – evidence 
přítomnosti dítěte 

ANO   /   NE 

 

Tento souhlas se týká zpracování osobních údajů dle legislativy EU pro zpracování osobních údajů – nařízení EU 

2016/679 (GPDR). Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte a 

vašich osobních údajů jakožto zákonného zástupce k výše uvedeným účelům Dětské skupiny Monkeys. Tento 

souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po celou docházku dítěte do 

zařízení a následující rok poté. 

Jméno, příjmení dítěte     ___________________________________________ 

Titul, příjmení a jméno zákonného zástupce ___________________________________________ 

 

Vlastnoruční podpis zák. zástupce   ___________________________________________ 


