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Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Souhlasím, aby BOMBA tábor – dětské tábory, z. s., IČO: 03977056, se sídlem Pražská 21, 

Úpořiny 415 01, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 

pod zn. L 9474, (dále jen „správce”) zpracovával osobní údaje týkající se mé osoby a mého 

nezletilého dítěte, aby ve smyslu 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 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 

„Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje. Souhlasem dávám jako zákonný zástupce dítěte 

souhlas se zpracováním osobních údajů, obsažených v elektronickém přihlašovacím formuláři, dále 

v písemném tiskopisu Plná moc zákonného zástupce, Posudek o zdravotní způsobilosti a Prohlášení 

o bezinfekčnosti, očkovacím průkaze a kartičce zdravotní pojišťovny (jméno, příjmení, datum 

narození, pohlaví, trvalé bydliště, rodné číslo, zdravotní stav, zdravotní pojišťovnu dítěte, jméno, 

příjmení, titul, tel. a email zákonného zástupce) pro účely administrace BOMBA tábora, dále 

uděluji souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů na BOMBA táboře. Souhlasím 

s uveřejněním fotografií a videí svého dítěte na webových stránkách www.bombatabor.cz, 

www.facebook.com/bombatabor a www.facebook.com/groups/bombatabor/ a dalších sociálních 

kanálů jako YouTube, Twitter, Instagram, …). Dále uvádím, že jméno a příjmení dítěte může být 

vyhlášeno při výsledku soutěží, může být uvedeno na diplomu a může být zaznamenáno v seznamu 

na soutěže a také může být dítěti předán email na nástupu s přečtením adresáta emailu, tedy 

jména a příjmení dítěte. Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu 

(fotografie, video) v rámci propagace tábora. Dále souhlasím s uvedením jména, příjmení, věku 

a stavu platby v seznamu účastníku na našich stránkách www.bombatabor.cz/cs/tabor/seznam/. 

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je 

dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu 

na kontaktní údaje společnosti BOMBA tábor - dětské tábory, z. s. 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

 vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

žádat si kopii těchto údajů, 

 vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

 popřípadě požadovat omezení zpracování, 

 požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

 na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit 

na soud. 

Případné neudělení souhlasu nemá vliv na účast dítěte na BOMBA Podzimu 2022 konaném 

od 25. 10. 2022 do 30. 10. 2022 v Kytlicích, Penzion U skály. 

V ________________ dne _________________ Souhlasím: ANO  /  NE (nehodící škrtněte) 

 ________________________ __________________________________ 

 Jméno a příjmení dítěte Jméno a příjmení zákonné zástupce a podpis 


