SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Udělený v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice č. 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“)

Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů o Vašem nezletilém dítěti (subjekt osobních
údajů), jehož jste zákonným zástupcem, k níže uvedeným účelům naší soutěže.
Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

………………………………………………………………. (titul, jméno a příjmení zákonného zástupce)

Správce osobních údajů:
Organizace:

Univerzity Palackého v Olomouci

Sídlo:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika

IČ:

61989592

Kontaktní telefon:

+420 585 637 551, +420 585 637 550

Kontaktní email:

dekanat.pf@upol.cz, street.law.moot@gmail.com

(dále jen „Správce“)
DPO Správce (Pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Pověřenec pro
ochranu osobních PhDr. Rostislav Hladký, MBA
údajů:
Kontaktní email:

dpo@upol.cz

(dále jen „Pověřenec“)
Subjekt osobních údajů (dále jen „Subjekt“):
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Správce Vás tímto informuje o zpracování osobních údajů Subjektu a žádá Vás o udělení souhlasu s tímto
zpracováním.
SOUHLASÍM SE VŠÍM NÍŽE UVEDENÝM - ANO / NE (v případě, že nesouhlasíte se vším, můžete vybrat na následující
straně konkrétní účely, se kterými souhlasíte)

Druhy zpracovávaných osobních údajů
•
fotografie, videozáznamy a nahrávky Subjektu
•
jméno, příjmení a datum narození Subjektu
•
e-mailová adresa a telefonní číslo Subjektu
•
střední škola a ročník, který navštěvuje Subjekt
•
písemné materiály vypracované Subjektem
Právním důvodem pro zpracování osobních údajů Subjektu je dle Nařízení Váš souhlas.
Osobní údaje Subjektu budou uchovávány elektronicky, tedy strojově, prostřednictvím počítače.
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Účely zpracování
1) prezentace a propagace soutěže Mezinárodní Středoškolský Moot Court („dále jen MSMC“) a jejího
zřizovatele na těchto komunikačních kanálech:
webové stránky soutěže (https://www.streetlawmoot.cz/)
☐
facebooková stránka soutěže (https://www.facebook.com/msmcpfupol/)
☐
facebooková stránka fakulty (https://www.facebook.com/Pravnicka.fakulta.UP/)
☐
fakultní webová stránka (https://www.pf.upol.cz/)
☐
fakultní nástěnka (informační stránka pouze pro studenty a zaměstnance fakulty)
☐
fakultní žurnál (Zpravodaj)
☐
youtube kanál (https://www.youtube.com/channel/UCK9smEZcYxhnb7u2vYTTTQg)
☐
2) reprezentace MSMC a právnické fakulty, informovanost budoucích účastníků a návštěvníků webových
stránek,
☐
3) publikace výsledků fakultního a mezinárodního kola soutěže na těchto komunikačních kanálech:
webové stránky soutěže (https://www.streetlawmoot.cz/)
facebooková stránka soutěže (https://www.facebook.com/msmcpfupol/)
facebooková stránka fakulty (https://www.facebook.com/Pravnicka.fakulta.UP/)
fakultní webová stránka (https://www.pf.upol.cz/)
fakultní nástěnka (informační stránka pouze pro studenty a zaměstnance fakulty)
fakultní žurnál (Zpravodaj)
youtube kanál (https://www.youtube.com/channel/UCK9smEZcYxhnb7u2vYTTTQg)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

4) publikace fotografií z blokové výuky, fakultního a mezinárodního kola soutěže a materiálů soutěže na
těchto komunikačních kanálech:
webové stránky soutěže (https://www.streetlawmoot.cz/)
☐
facebooková stránka soutěže (https://www.facebook.com/msmcpfupol/)
☐
facebooková stránka fakulty (https://www.facebook.com/Pravnicka.fakulta.UP/)
☐
fakultní webová stránka (https://www.pf.upol.cz/)
☐
fakultní nástěnka (informační stránka pouze pro studenty a zaměstnance fakulty)
☐
fakultní žurnál (Zpravodaj)
☐
youtube kanál (https://www.youtube.com/channel/UCK9smEZcYxhnb7u2vYTTTQg)
☐
5) publikace video záznamu z blokové výuky, fakultního a mezinárodního kola soutěže na těchto
komunikačních kanálech:
webové stránky soutěže (https://www.streetlawmoot.cz/)
facebooková stránka soutěže (https://www.facebook.com/msmcpfupol/)
facebooková stránka fakulty (https://www.facebook.com/Pravnicka.fakulta.UP/)
fakultní webová stránka (https://www.pf.upol.cz/)
fakultní nástěnka (informační stránka pouze pro studenty a zaměstnance fakulty)
fakultní žurnál (Zpravodaj)
youtube kanál (https://www.youtube.com/channel/UCK9smEZcYxhnb7u2vYTTTQg)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

6) příprava následujícího ročníku soutěže a zpracování statistiky pro oslovení potencionálních škol ☐

Konkrétní důvody pro zpracování osobních údajů Subjektu
Osobní údaje Subjektu potřebujeme z důvodu prezentace vlastní činnosti pro veřejnost, uchazeče, zřizovatele,
poskytovatele dotací apod. a dále pro prezentaci pro veřejnost navštěvující webové a facebookové stránky soutěže.
Předání osobních údajů třetím stranám
Osobní údaje Subjektu z přihlášek poskytneme pro účely organizace soutěže příslušným fakultním koordinátorům,
kteří zodpovídají za průběh fakultních kol soutěže na jednotlivých právnických fakultách.
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Doba zpracování osobních údajů Subjektu
Osobní údaje Subjektu zpracováváme po dobu konání soutěže, následně po dobu 1 roku po ukončení soutěže a
eventuálně do odvolání souhlasu.
Vaše práva
•
Máte právo na přístup k osobním údajům Subjektu, právo na opravu osobních údajů Subjektu, právo na
výmaz osobních údajů Subjektu, právo podat námitky proti zpracování osobních údajů Subjektu v případě,
že jej považujete za odporující Nařízení či odporující ochraně soukromí a osobního života.
•
Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to stejným či obdobným způsobem, jakým jste jej udělili. Berte,
prosím, na vědomí, že odvolání souhlasu nemá zpětné účinky, tedy že zpracování, které proběhlo do doby
přijetí řádného odvolání souhlasu, je zákonné.
•
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje Subjektu v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Naši
zaměstnanci nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s námi jakožto
Správcem a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení
vzájemného smluvního vztahu.
Zákonný zástupce Subjektu prohlašuje, že byl těsně před udělením tohoto souhlasu informován o všech
skutečnostech týkajících se zpracování osobních údajů Subjektu a že byl ze strany Správce dotázán, zda
zpracování rozumí, na což odpověděl kladně.
Zákonný zástupce svým podpisem vyjadřuje souhlas s výše uvedenými informacemi o zacházení s osobními
údaji Subjektu a uděluje tímto souhlas se zpracováním osobních údajů.

V ………………………… dne ……,.………
(podpis zákonného zástupce)
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