Příloha č. 7 opatření děkana č. 1/2022

Souhlas s pořízením záznamů dítěte v Dětské skupině Fafík
dle ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Osobní údaje:

fotografie, portrétní fotografie, videozáznamy, audiozáznamy

Účel zpracování:

uveřejnění na webových stránkách UK (včetně stránek fakult a
součástí), na profilech sociálních sítí zřízených UK, v propagačních
materiálech UK

Doba zpracování:

po dobu docházky a následující tři roky po ukončení docházky v DS Fafík

Já, níže podepsaný,
jméno, příjmení, titul/y: ………………………………………………………………………………………………………..,
……………………………………………………………………………………………………….,
bydliště:

……………………………………………………………………………………………………….,
……………………………………………………………………………………………………….,

jakožto zákonný zástupce dítěte,
jméno, příjmení:

………………………………………………………………………………………………………………,

datum narození:

………………………………………………………………………………………………………………,

(dále jen „dítě“),
o které je na základě smlouvy pečováno v dětské skupině provozované Univerzitou
Karlovou, Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové (Dětská skupina Fafík),
tímto uděluji souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO:
00216208 (dále jen „UK“), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, 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 uděluji ze své vlastní a svobodné vůle a beru na vědomí, že jej můžu
kdokoliv odvolat.
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Odvolat souhlas lze zasláním e-mailu na adresu podatelna@faf.cuni.cz nebo osobní
návštěvou v sídle správce.
Dále má poskytovatel 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,
• požadovat, aby byly osobní údaje dítěte předány jinému správci,
• podat stížnost u dozorového úřadu.
V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv je možné kontaktovat pověřence
pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

V Hradci Králové dne...........................

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