Souhlas se zpracováním osobních údajů
pro interní potřebu neziskové organizace Nadační fond šance onkoláčkům, IČO:
03592715, se sídlem Husova 1037, Přeštice.

Osobní údaje
Osobní údaje dítěte
Příjmení, jméno, titul …………………………………………………………………….................
Datum narození ……………………………………………………………………………………..
Adresa trvalého bydliště včetně PSČ ……………………………………………………………..
….............................................................................................................................................

Osobní údaje dítěte
Příjmení, jméno ……………………………………………………………………………………..
Datum narození ...…………………………………………………………………………………..
Adresa trvalého bydliště včetně PSČ ………………………………………………………........
…............................................................................................................................................

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro interní potřebu neziskové organizace Nadační fond
šance onkoláčkům
* Ano/Ne

Souhlasím se zpracováním údajů o zdravotním stavu dítěte pro potřebu doložení oprávněnosti
poskytnutí daru/podpory
* Ano/Ne

Souhlasím se zpracováním fotografií dítěte pro potřebu výzvy donátorům a pro potřebu doplňujícího
doložení faktického užití daru v materiálech Nadačního fondu šance onkoláčkům, na webových a
facebookových stránkách organizace
* Ano/Ne

Souhlasím se zpracováním fotografií dítěte pro potřebu dokumentace námi pořádané akce, na které
bylo dítě účastníkem, v materiálech Nadačního fondu šance onkoláčkům, na webových a
facebookových stránkách organizace
* Ano/Ne

Souhlas se zveřejněním osobních dat v účetní uzávěrce Nadačního fondu šance onkoláčkům
* Ano/Ne

Souhlasím se zveřejněním citlivých dat dítěte, ve formě a v rozsahu mnou poskytnutém pro potřeby
zpracování „Příběhu onkoláčka“ zveřejňovaného v materiálech Nadačního fondu šance onkoláčkům,
na webových a facebookových stránkách organizace
*Ano/Ne
Beru na vědomí, že mám právo:
1) vzít souhlas kdykoliv zpět;
2) požadovat po Nadačním fondu šance onkoláčkům informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává;
3) požadovat po Nadačním fondu šance onkoláčkům vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
4) vyžádat si u Nadačním fondu šance onkoláčkům přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat
nebo opravit;
5) požadovat po Nadačním fondu šance onkoláčkům výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon
umožňuje;
6) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na Nadačním fondu šance onkoláčkům nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
7) vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování,
pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu;
8) nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k
registraci do soutěží či jiných aktivit pořádaných Nadačním fondem šance onkoláčkům.

Zpracování osobních údajů v organizaci Nadační fond šance onkoláčkům, IČO: 03592715, se sídlem
Husova 1037, Přeštice, probíhá v souladu s nařízením 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 „GDPR“).
Zpracování osobních údajů je prováděno Nadačním fondem šance onkoláčkům, osobní údaje však
pro organizaci mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a
aplikací. V současné době Nadace využívá tyto zpracovatele:
- Facebook,
- Google.
Dalšími příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující marketingové služby pro Nadační fond šance
onkoláčkům.
Nadační fond šance onkoláčkům nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo
EU) nebo mezinárodní organizaci.
Zpracování osobních údajů se řídí Vnitřním předpisem společnosti týkajícím se splnění informační
povinnosti vůči zaměstnancům.

Datum vyplnění dotazníku: ………………………………

Správnost a úplnost údajů stvrzuje zletilý klient nebo jeho zákonný zástupce svým podpisem:

…………………………………………

