Souhlas se zpracováním osobních údajů, podobizen a obrazových
a zvukových záznamů dětského účastníka Wikicampu
Já, jméno:
datum narození:
bydliště:
kontaktní e-mail:
kontaktní telefon:
jakožto zákonný zástupce nezletilého dítěte (dále jen „Dítě“):
jméno:
datum narození:
bydliště:

stejné, jako zákonný zástupce
jiné:

které se má zúčastnit Wikicampu v termínu 16.–20. července 2018, pořádaného spolkem Wikimedia Česká republika, IČ 226 80 560,
se sídlem Slovenská 1705/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaným ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 18752 vedeném Městským
soudem v Praze (dále jen „Pořadatel“),
tímto prohlašuji, že:
•

•

•

V

předávám Pořadateli výše uvedené osobní údaje své i Dítěte, jsem si vědom, že jde o údaje nezbytné pro umožnění účasti
Dítěte na Wikicampu a zavazuji se po dobu až do skončení Wikicampu sdělit Pořadateli bezodkladně jakoukoli změnu
těchto údajů na jeho e-mailové adrese info@wikimedia.cz .
souhlasím s tím, že během Wikicampu budou pořizovány fotografie a obrazové a zvukové záznamy, na nichž bude
zachyceno i mé Dítě. Souhlasím s tím, aby tyto podobizny a záznamy Dítěte byly pořizovány a dále Pořadatelem
zpracovávány coby osobní údaje a zároveň zachycení podoby podle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel smí tyto podobizny a záznamy použít za účelem své propagace a takto je
zveřejňovat, a dále je smí jako součást autorských děl sdělovat veřejnosti a poskytovat k nim veřejné licence, to vše však
zásadně bez uvedení dalších osobních údajů Dítěte. Pořadatel dále smí tyto podobizny a záznamy předat sponzorům
Wikicampu, jejichž seznam uvedl na webové stránce wikicamp.wikimedia.cz, ale je povinen je zavázat k použití těchto
podobizen a záznamů výlučně za účelem jejich vlastní propagace a vždy bez uvedení jména Dítěte.
byl jsem informován Pořadatelem a beru na vědomí, že Pořadatel má postavení správce osobních údajů mých i Dítěte, které
jsem mu poskytl a poskytnu, a že Pořadatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje bude
Pořadatel zpracovávat výlučně pro účely splnění smluvního vztahu (účasti Dítěte na Wikicampu), splnění právních
povinností Pořadatele (zejména vedení účetnictví), ochrany právních nároků Pořadatele a propagace Pořadatele a právním
základem pro jejich zpracování je tento souhlas, dále nezbytnost těchto osobních údajů pro splnění smluvního vztahu
(pokud by osobní údaje nebyly poskytnuty, Dítě se nemůže zúčastnit Wikicampu), pro splnění právních povinností
Pořadatele a pro ochranu oprávněných zájmů Pořadatele, konkrétně ochranu jeho právních nároků. Provozovatel se
zavazuje osobní údaje nepředat žádným dalším příjemcům, s výjimkou výše uvedeného práva předat podobizny a záznamy
bez uvedení dalších osobních údajů Dítěte sponzorům Wikicampu. Pořadatel se zavazuje nevyužít osobní údaje k
automatizovanému rozhodování ani profilování. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání Wikicampu a dobu nezbytnou
pro vypořádání všech závazků z něj, ledaže by platné a účinné právní předpisy ukládaly Pořadateli uložení po delší dobu.
Jsem si vědom svého práva a práva mého Dítěte požadovat přístup k osobním údajům, práva na jejich opravu, výmaz nebo
omezení zpracování, práva vznést námitku proti zpracování a práva na přenositelnost údajů, která můžeme uplatnit u
Pořadatele na jeho e-mailové adrese info@wikimedia.cz. Jsem si také vědom svého práva a práva mého Dítěte podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

dne

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

