Ochrana osobních údajů – zájmové vzdělávání DDM Mikulov

potvrzuji správnost mnou předaných údajů a prohlašuji, že DDM coby správce osobních údajů, bude
zpracovávat následující údaje mého dítěte v souvislosti s jeho zájmovým vzděláváním realizovaným
DDM (dále jen „ZV“), a to - jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu,
znevýhodnění žáka, zdravotní způsobilost a zdravotní stav žáka, škola, do které dítě chodí, třídy
a oboru jeho vzdělání. Jsem srozuměn s tím, že zpracování výše uvedených osobních údajů je DDM
prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť DDM plní své právní povinnosti vyplývající
z jeho zákonných povinností, a to konkrétně z § 16, 17, 18, 28, 30, 41, 50, 65, 81 a 164 zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona. Předmětné osobní údaje budou zpracovávány po dobu docházky
dítěte do DDM a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Současně potvrzuji správnost mnou předaných údajů a prohlašuji, že DDM,
coby správce osobních údajů, bude zpracovávat následující údaje mé osoby v souvislosti se ZV,
a to - jméno, příjmení, trvalé bydliště, korespondenční adresa, telefonické spojení, e-mailovou
adresu a údaj o DS. Beru na vědomí, že dle ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, mám právo požádat DDM o vysvětlení, případně o blokování, opravu doplnění či likvidaci
osobních údajů, budu-li mít za to, že DDM zpracovává osobní údaje mne či mého dítěte v rozporu
se zákonem. Dále beru na vědomí, že dle nařízení č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních
údajů, mám od 25. 5. 2018 právo požadovat po DDM přístup ke zpracovávaným osobním údajům
mne či mého dítěte, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR), opravu
(čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR), omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR) či námitku proti
zpracování, mám-li za to, že zpracování není zákonné (čl. 21 GDPR). Taktéž beru na vědomí své právo
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR). Současně odesláním přihlášky
stvrzuji, že souhlasím se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to: osobní údaje dítěte:
pořizování fotografií a videozáznamů dítěte, a to pro účely pořizování záznamů pro účely evidence,
archivace a propagace DDM a jeho akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů, včetně
jména a příjmení a třídy na nástěnkách DDM, webových stránkách DDM, na webových a sociálních
sítích DDM, propagačních tiskovinách DDM, v publikacích, v místním a regionálním tisku a pro jiné
obdobné účely související s běžným chodem DDM. Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány
po dobu 20-ti let od ukončení školní docházky. Osobní údaje budou dále po dobu trvání existence
správce archivovány výhradně pro účely archivace, historického a vědeckého výzkumu; zdravotní
pojišťovny dítěte, a to pro účely poskytnutí této informace zdravotnickým zařízení a lékařské službě
v případě zranění dítěte a nutnosti jeho ošetření. Tento osobní údaj bude zpracováván po dobu
docházky dítěte do ZV. Osobní údaje zákonných zástupců dítěte: emailové adresy zákonného
zástupce dítěte, a to pro účely vedení evidence kontaktů pro komunikaci související s běžným
provozem DDM. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu docházky dítěte do ZV. Informace
o zpracování osobních údajů na základě souhlasu Udělení souhlasu je dobrovolné a zákonný zástupce
či zletilý žák jej může kdykoliv odvolat (čl. 7 odst. 3 GDPR).

