
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ RADOST z.s., Grohova 1392, 769 01 Holešov, IČ: 47933887   
 (dále jen „Správce“),   

 

 
vyjadřuji výslovný souhlas „Správci“ osobních údajů, aby v souladu Nařízením evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679,(dále jen „GDPR“), zpracovával tyto osobní údaje:   
 
- jméno a příjmení dítěte člena spolku, e-mail, případně telefonní číslo zákonného 

zástupce 
 
Pro účel plnění důležitého zájmu „Správce“ je nutno jméno a příjmení dítěte použít jako 
identifikátor přijaté platby na transparentním účtu spolku, na přehledu vyúčtování záloh na 
akce spolku  a s ohledem na informovanost ostatních  subjektů spolku je  používat 
v prostředí internetu. E-mail a případné telefonní číslo je důležité   pro vzájemnou 
komunikaci v rámci spolku. 
 
Výše uvedená osobní data se budou zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro evidenci 
plateb v průběhu příslušného školního roku a budou následně využita ve smyslu příslušného 
zákona jako doklad v účetnictví správce.  E-mail a případné telefonní číslo bude využito po 
dobu účasti člena ve spolku. Po ukončení členství ve spolku budou veškerá předmětná 
osobní data vymazána. 
 
Osobní údaje jsou poskytnuty v rámci zpracování daňového přiznání daňovému poradci, se 
kterým je uzavřena tzv. „zpracovatelská smlouva“. 
 
Prohlašuji, že jsem byl (a) v souladu s ustanovením článku 13 „GDPR“, správcem osobních  
údajů,  informován (a)  o  zpracování osobních  údajů v předmětné  záležitosti, zejména o 
účelu a oprávnění zpracování OÚ,  kategorii příjemců OÚ,  době  uložení  OÚ, apod.).  Tyto 
informace jsou v aktuálním znění k dispozici na http://www.ms-radost.cz/spolek-rodicu jako 
Poučení o zpracování osobních údajů. 
 
Současně beru na vědomí níže uvedené poučení:  
 

 Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů, požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,  

 Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (v případě, že osobní údaje 

zpracovávané u „Správce“ jsou nepřesné), 

 Požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 

 Podat stížnost u dozorového orgánu. 

 Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 

ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). 

 Shora uvedená práva lze u „Správce“ uplatnit písemně cestou pověřence pro 

ochranu osobních údajů. 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji dobrovolný  souhlas se zpracováním osobních 
údajů  v uvedeném rozsahu a pro shora uvedený účel.  
Bydliště člena je vedeno v matrice školy jako bydliště dítěte člena 
 
V Holešově, dne ………………………….. 
 
Příjmení a jméno: …………………………………………       Podpis:    

http://www.ms-radost.cz/spolek-rodicu

