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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Jméno dítěte: ………………………………… Příjmení dítěte: ……….……………………………… 

Bydliště dítěte: ……………………………………........………………………………………………... 

Datum narození dítěte: ………………………………………   

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………….  

Email zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………… 
 

tímto uděluji souhlas 

společnosti Sportovní areály města Kladna s.r.o., IČ 261 54 170,  

se sídlem  Sportovců 818, Rozdělov, 272 04  Kladno, 

e-mail:  samk@samk.cz, 

která je správcem ve smyslu právních předpisů na ochranu osobních údajů (dále jen „Správce“), 

aby zpracovávala tyto osobní údaje: 

a) jméno a příjmení zákonného zástupce 

b) email a telefonní kontakt zákonného zástupce 

a dále osobní údaje dítěte 

c) jméno a příjmení 

d) datum narození a adresa 

e) fotografie z akce „Léto kladenských dětí“ konané v roce 2019  

f) obrazový a zvukový záznam při konání akce „Léto kladenských dětí“  

s tím, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy na ochranu 

osobních údajů za účelem zajištění organizace akce „Léto kladenských dětí“ [osobní údaje sub písm. a) 

– d)], a osobní údaje sub písm. e) – f) budou zpracovávány a zveřejněny na webových stránkách 

společnosti Sportovní areály města Kladna s.r.o. a jejích tištěných materiálech, a to za účelem prezentace 

akce „Léto kladenských dětí“ a prezentace společnosti Sportovní areály města Kladna s.r.o. a jejích 

aktivit, po dobu 5 let, a budou archivovány po dobu 10 let, s tím, že zpracovávány budou Správcem 

[osobní údaje sub písm. a) – d)] a těmito zpracovateli [osobní údaje sub písm. e)] 

- KD Holding s.r.o, případně  

- Open Solution 

Zároveň jsem byl informován o tom, že subjekt údajů má právo  

- tento souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním dopisu nebo e-mailové zprávy na kontaktní adresy 

Správce, jež jsou uvedeny výše  

- požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje Správce nebo jím pověřený zpracovatel 

zpracovává  

- požadovat od Správce přístup ke zpracovávaným osobním údajům, požadovat jejich opravu, 

výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti takovému zpracování 

- na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů 

- podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 

V Kladně dne ……………………… 2019 

        …………………………………… 

          podpis 
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