SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení 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/EC („GDPR“)
Pan/Paní …………………………………………………….,nar.: ................................................,
bytem: .......................................................................... („Vy“)
TÍMTO SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ UDĚLUJE SOUHLAS JAKOŽTO ZÁKONNÝ
ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO DÍTĚTE ……………………………… SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ („Souhlas“)
Play Smart s.r.o.
se sídlem Bašty 416/8, 602 00 Brno
IČ: 080 02 631
zapsaná v OR, vedeném KS v Brně v oddíle C, vložka č. 111360
jednající: Nataliya Lazurova, jednatelka společnosti
(dále také jako „Správce“)

(„My“)
jak je specifikováno níže v tomto dokumentu.
I.
Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme?
Tímto souhlasíte, abychom zpracovávali tyto kategorie Vašich osobních údajů/Vaše
osobní údaje („Osobní údaje“):
- Osobní údaje zachycené fotografiemi nebo obrazovým záznamem tedy fotografický záznam

a video záznam
Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:
použití a zveřejnění jednotlivých fotografií nebo obrazového záznamu projevu fyzické
osoby nebo skupiny osob pro prezentaci společnosti, a to v propagačních
materiálech společnosti.
použití a uložení jednotlivých fotografií fyzické osoby IT administrátorem na serveru
společnosti v souboru s omezeným přístupem.
Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu.
Udělení tohoto souhlasu není naším smluvním požadavkem a není jím podmíněno další
trvání.
Vámi poskytnuté Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování včetně
profilování.
II.
Komu Vaše Osobní údaje poskytneme?
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Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých
činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují
Ø serverové, webové, cloudové nebo IT služby
III.
Kde nás můžete kontaktovat?
Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v hlavičce tohoto Souhlasu nebo na
e-mailové adrese: ahoj@smartbricks.cz
Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů či
v případě uplatnění Vašich práv.
Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme
Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ SPOLEČNOSTI Play Smart s.r.o. umístěném na našich internetových
stránkách na adrese: http://www.playsmart.cz/.
IV.
Dohlíží na činnosti zpracování Osobních údajů nějaký úřad?
Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který
svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech
Evropské Unie. Pokud nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se
zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu
na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
V.
Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?
Tento Souhlas udělujete na dobu 5 let.
VI.
Můžu souhlas odvolat?
Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím písemného
prohlášení, kde uvedete minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj
souhlas.
Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste
udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše
Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný
důvod.
V ................... dne ............................

...........................................
zákonný zástupce
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