Souhlas s fotografickým / zvukovým / audiovizuálním záznamem
Název projektu: Podpora implementace dětských skupin
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266
„Souhlas se záznamem“ vyjadřujete svůj souhlas společnosti:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 376/1
Praha 2, Nové Město
IČ: 00551023
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon
na ochranu osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a)

Fotografické, zvukové a audiovizuální záznamy

Fotografické, zvukové a audiovizuální záznamy budou zpracovány formou využití fotografií a audiovizuálních
záznamů pro účely informační kampaně projektu Podpora implementace dětských skupin, tedy zejména
zveřejňováním na webových stránkách projektu, tištěných informačních materiálech a v rámci facebookové
stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Zvukové a vizuální záznamy jsou využívány převážně pro tvorbu
interního zápisu z akcí pořádaných projektem Podpora implementace dětských skupin.
Osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu budou Správcem zpracovávány pro výše uvedené účely
po dobu trvání projektu, a to do 31.12.2020
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný dobrovolný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět,
a to například zasláním e-mailu na adresu ds@mpsv.cz nebo dopisu na adresu sídla Správce. Odvolání
souhlasu nemá za následek smazání již dříve zveřejněných fotografií, zvukových a audiovizuálních záznamů.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
Berete na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR máte právo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

vzít souhlas kdykoliv zpět;
požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit
se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

