Plaská 622/3
150 00 Praha 5
e-mail: info@studio-gabreta.cz

VÝSLOVNÝ SOUHLAS
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný/á
datem narození
trvale bydlištěm

R
P

jakožto zákonný zástupce nezletilé/ho
jméno a příjmení
datem narození

D
G

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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) tímto dávám
výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů:

Výslovný souhlas: souhlasím s poskytnutím a veřejným otištěním osobních údajů výše jmenované/ho
nezletilé/ho v níže uvedeném rozsahu.

správci osobních údajů, kterým je společnost STUDIO GABRETA spol. s r.o. se sídlem Plaská 622/3, 150
00 Praha 5, IČO 26030021, zapsana v obchodním rejstříku uMěstského soudu v Praze, spisová značka C
183253 (dále jen správce),
pro kterého byl jmenován pověřenec, kterým je STUDIO GABRETA spol. s r.o., se sídlem Plaská 622/3,
150 00 Praha 5, IČO 26030021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
spisová značka C 183253,
aby zpracovával následující osobní údaje:
jméno

příjmení
třída
škola
které jsou nutné k uveřejněnív rámci vyhlášení vítězů Soutěže pro základní školy Jindřichův Hradec a na
Instagramovaném učtu jihocesketrideni.cz vyrobených v rámci této soutěže a případnému otištění v
dětských novinách Robinson, které může realizovat správce nebo jím pověřené osoby či obchodní
společnosti.
Výslovný souhlas je udělen na dobu určitou. Osobní údaje budou správcem nebo jím pověřenými osobami
zpracovávány po dobu 120 měsíců.
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Zpracování osobních údajů provádí správce. Osobní údaje však mohou být pro správce zpracovávány
následujícími zpracovateli nebo příjemci, nebo je mohou zpracovávat další správci:
Správci
• společnost STUDIO GABRETA spol. s r.o., se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, IČO 26030021,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 183253
Zpracovatelé a příjemci
• Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1950/2, 370 01 České Budějovice, IČO 70890650,
zapsané v Živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města České Budějovice,
• EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO 25134701, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka. B 4763
• Robinson, se sídlem tř. 28. října 1307/26, 370 01 České Budějovice, IČO 26527367, vedený u Krajského
soudu v Českých Budějovicích, spisová značka L 3206.

R
P

D
G

Zpracování a uveřejnění osobních údajů bude využito k identifikaci autora textu.

Výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Výslovný
souhlas je možné odvolat
• zasláním e-mailu na adresu: gdpr@jihocesketrideni.cz
Potvrzuji, že údaje, které jsem poskytl/a, jsou přesné, úplné a pravdivé.

Potvrzuji, že jsem si vědom/a, že mám následující práva:
• kdykoliv souhlas odvolat,
• požadovat po správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou předmětem zpracování,
• požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u správce přístup k mým osobním údajům zpracovávaným správcem,
• vyžádat si u správce aktualizace nebo opravy mých osobních údajů zpracovávaných správcem,
• požadovat výmaz mých osobních údajů zpracovávaných správcem,
• obrátit se na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování
povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

V ……………………………………….. dne……………………..

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