SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM FOTOGRAFIÍ, ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ A SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

tímto uděluji souhlas
společnosti Plavecká škola Praha a Brno s.r.o., IČ: 24242144, se sídlem Malletova 2350/6, Praha 9, PSČ
190 00, (dále jen „společnost“)

s tím, aby pořizovala fotografie a zvukově obrazové záznamy týkající se mé osoby a mého dítěte v
souvislosti s poskytováním služeb společností, a aby takové záznamy používala pro účely reklamy a
propagace společnosti a služeb, které poskytuje svým zákazníkům, ve všech komunikačních médiích,
včetně jakékoli formy tiskové reklamy (např. inzerce v periodickém tisku, reklamní letáky, brožury),
velkoplošné reklamy, sdělování veřejnosti na internetu a audiovizuálních reklamních spotů, a to po
dobu 10-ti let ode dne poskytnutí tohoto souhlasu;
s tím, aby v souvislosti s pořizováním a uchováváním záznamů společnost zpracovávala osobního údaje
mé a mého dítěte, v rozsahu údajů takto zaznamenaných za účelem shora uvedeným a po shora
uvedenou dobu. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým společnost v souladu s jeho určením
záznam poskytne, zejména na společnosti ze skupiny INFINIT, dodavatele fotografických služeb a
zpracovatele e-shopů (sloužící k prodeji fotografií klientům, kteří jsou na fotografiích zachyceni).
Společnost je oprávněna pověřit zpracováním osobních údajů v souladu s uvedeným účelem třetí
osobu jako zpracovatele, zejména společnost skupiny INFINIT, dodavatele fotografických služeb,
zpracovatele e-shopů, popř. dodavatele reklamních služeb.
Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat.
Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho odvolání.
Potvrzuji, že jsem byl poučen o právu požadovat přístup k osobním údajům, které se týkají mě a mého
dítěte, o právu na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracování doplnění
neúplných osobních údajů, na výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování za stanovených
podmínek, na přenositelnost údajů, o právu vznést námitku proti zpracování, podat stížnost u
dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) a o dalších právech plynoucích z právních
přepisů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
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.
Rovněž potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami ochrany a zpracování osobních údajů účastníků
kurzů plavání vydaných společností.

