1. Informácie o obstaraní fotografií/videa a spracovaní osobných údajov
2. Súhlas s obstaraním fotografií/videa
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s fotografiou/videom

1.) Informuje zákonného zástupcu dieťaťa, že
a) bežne zaobstaráva ilustratívne fotografie/video z tábora, z ktorých nie je možné určiť totožnosť dieťaťa, napríklad celkové
fotografie a zábery, kde nie sú deti zobrazené s podrobným portrétom alebo sa neuvádza viac ako krstné meno; v týchto
prípadoch nejde o zachytenie podoby v zmysle §84 občianskeho zákonníka,
b) v prípade, keď je to pre prezentáciu dieťaťa vhodné zaobstaráva uvedené fotografie/video tak, že sa dá určiť jeho totožnosť
najmä uvedením mena a priezviska alebo podrobnému portrétu, kedy ide o zachytenie podoby a jej šírenie v zmysle §84 a§85
občianskeho zákonníka, vyžadujúci súhlas,
c) fotografie/video vyhotovuje a používa k verejnej prezentácii činnosti tábora formou zverejnenia vhodnými prostriedkami,
najmä v rámci prezentácií na webových stránkach, v médiách, na propagačných materiáloch, na sociálnych sieťach a pod.,
d) fotografie/video a osobné údaje spracované podľa bodu 3 vymaže na žiadosť dotknutej osoby,
e) obmedzený rozsah fotografie/videa môže použiť na základe zákona či oprávneného záujmu taktiež pre vnútorné účely
(evidencia a bezpečnosť a pod.) v týchto prípadoch nie je potrebné udeľovať dovolenie a súhlas,
f) neudelenie či odvolaniu dovolenia a súhlasu nemá za následok akékoľvek znevýhodnenie či poškodenie dieťaťa a jeho práv zo
strany prevádzkovateľa tábora.
Meno a priezvisko dieťaťa:....................................................................................................................................................................
V:............................ dňa:...............................
2.) Udeľujem ako zákonný zástupca prevádzkovateľovi tábora dovolenie k obstaraniu a rozširovaniu fotografií/videa
k verejnej prezentácii k činnosti tábora (bod b a c) vo vyššie uvedenom rozsahu.
Meno , priezvisko a podpis zákonného zástupcu..................................................................................................................................
3.) V prípade, keď je to vhodné, k takto zachytenej podobe dieťaťa pripájame k menu a priezvisku ďalšie údaje,
napríklad o veku, účasť na akcii konkrétneho dátumu, oslava sviatkov a narodenín, táborových úspechov, víťazstvo v súťaži
a podobne. Potom už ide o spracovanie osobných údajov a obstaranie a zverejnenie vyžaduje súhlas (v zmysle čl.4 bod 2 a 11
všeobecného nariadenia EU č. 2016/679),
4.) Preto udeľujem ako zákonný zástupca prevádzkovateľovi tábora súhlas so spracovaním osobných údajov vo vyššie
uvedenom rozsahu.
Meno , priezvisko a podpis zákonného zástupcu..................................................................................................................................
Ďalšie informácie:
Dovolenie a súhlas môžete kedykoľvek odvolať, požadovať výmaz a opravu osobných údajov, a to e-mailom, telefonicky alebo listom
odovzdaným či poslaným preukázateľne prevádzkovateľovi tábora. Odvolaním dovolenia a súhlasu nie je dotknutá zákonnosť použitia
osobných údajov do doby tohto odvolania.
Dieťa i zákonný zástupca má právo na prístup k údajom a obstaranie kópie spracovávaných osobných údajov na informácie o spôsobe ich
spracovania. Môže požadovať obmedzenia spracovania, proti spracovaniu pre vnútorné účely (bod e) môže podať námietku, ďalej môže podať
sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

