VSTUPNÍ FORMULÁŘ

Jméno:
Tel.:
Email:
SOUHLAS SE ZNĚNÍM PROVOZNÍHO ŘÁDU
Já, …………………………………………………, níže podepsaná/ý, stvrzuji svým podpisem, že
jsem se seznámil/a se zněním Provozního řádu v celém rozsahu a souhlasím s jeho
podmínkami.
Podpis ……………………………………………..
SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ OSOBY
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………
Datum narození:……………………………………………………………………………………………..
Bytem……………………………………………………………………………………………………………
Souhlasím s Im, aby HIhi dílna HaZart (dále jen „pořizovatel“) pořídila fotograﬁe či
videozáznam mé osoby. Dále souhlasím s užiIm pořízených fotograﬁí a
videozáznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména
následujícím způsobem:
1. Pořizovatel je oprávněn užít fotograﬁe a videozáznamy pro účely prezentace
dílny na veřejnosW.
2. Pořizovatel je oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užiI fotograﬁí a
videozáznamů jako svých autorských děl jakýmkoli třeIm osobám, a to zejména
pro účely souvisejícími s prezentací dílny na veřejnosW.
Souhlasím s Im, že fotograﬁe nebo videozáznam může být změněn, použit jako
součást díla souborného nebo může být použita pouze jeho část. Současně s Im
poskytuji k výše uvedenému účelu své shora uvedené osobní údaje dále jen „údaje“)

a souhlasím s Im, aby pořizovatel, případně další fyzické či právnické osoby, jimž
fotograf, kameraman poskytne licenci k užiI fotograﬁí, videozáznamů tyto údaje
zpracovávali formou jejich shromažďování a uložení v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prohlašuji, že výše
uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým podpisem dobrovolně.
V případě, že osoba, jejíž fotograﬁe jsou pořizovány, nedosáhla věku 18-W let, nebo
není právně způsobilá k podpisu tohoto souhlasu, podepíše souhlas její oprávněný
zástupce.
Jméno a příjmení oprávněného zástupce:……………………………………………………………….
Datum narození:……………………………………………………………………………………………………..
Bytem:…………………………………………………………………………………………………………………….
V………………………………. dne…………………………………
Podpis oprávněného zástupce…………………………………….

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Tímto udělujete souhlas HIhi dílně HaZart(dále jen „Správce“ nebo „ Naše
společnost“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosW 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“) zpracovávala Vaše osobní údaje v
rozsahu:
Správce zpracovává osobní údaje:
a) Za účelem plnění smluv
b) Za účelem splnění právních povinnosI správce
c) Za účelem ochrany oprávněných zájmů správce

2. Váš e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem
zasílaní obchodních sdělení - budete jako první informován o našich novinkách a
slevách. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu.
3. Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní
sdělení či jinou informaci o novinkách v našem porloliu produktů a služeb, máte
možnost vznést námitku proW dalšímu zpracovávání Vaších osobních údajů za účelem
přímého markeWngu. Pokud tak učiníte, nebudeme již pro tento účel Vaše údaje
zpracovávat a nebudeme Vám zasílat další obchodní sdělení a newslenery.
4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. PoskytnuI
osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to zasláním
dopisu na adresu našeho sídla.
5. Údaje zpracovávané správcem mohou obsahovat jméno a příjmení osoby,
akademické či jiné Wtuly, datum narození, rodné číslo, fotograﬁi,
kontaktní údaje (email, telefon, adresu), kopii občanského průkazu a další
informace nezbytné pro účely zaměstnání.
6. Správce může předávat osobní údaje společnostem, s nimiž tvoří koncern,
za účelem vyhodnocování hospodářských výsledků, plánování dalších
podnikatelských akWvit, opWmalizace smluvních vztahů s dodavateli a
odběrateli, výkonu práce pro jiného zaměstnavatele v rámci koncernu a dále
subdodavatelům Správce, kteří vyhodnocují výsledky podnikání Správce,
vytváří markeWngové kampaně a podnikatelské strategie. Tam, kde je to
možné, budou údaje v co největší míře anonymizovány.
7. Ke zpracování osobních údajů nedochází podle čl. 6. odst. 1 písm. f)
Nařízení.
8. Správce nemá povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů.
9. Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třeI země.
10. Správce zpracovává osobní údaje pomocí prostředků elektronických
databází a seznamů, které jsou obsaženy v používaném soqwaru Správce
přístupných pomocí počítačů a zahrnuje manuální i automaWzované
zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech.
Soqware je instalován buď na serveru správce, který je umístěn v sídle
Správce nebo v jednotlivých zařízeních (stolních PC, noteboocích). Dále
Správce používá Wštěné databáze a lisWny s osobními údaji.

11. LisWnné dokumenty obsahující osobní údaje jsou uloženy v kanceláři
Správce a archivu Správce, které se nacházejí v sídle Správce. Osobní údaje
v lisWnné podobě jsou uchovávány v uzamykatelných místnostech a mají k nim
přístup pouze zaměstnanci Správce.
12. Zaměstnanec jako subjekt údajů má právo na informace o zpracování
osobních údajů, a to:
- Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají
- Právo na výmaz, pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro
které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas,
na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2
písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro
zpracování;
- Právo na omezené zpracování
- Právo na přenositelnost údajů
- Právo vznést námitku proW zpracování osobních údajů, které se jej
týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení včetně
proﬁlování založeného na těchto ustanoveních.
- Právo odvolat souhlas
V případě, že je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu
uděleného subjektem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2
písm. a) Nařízení, je subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoliv odvolat.
Odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu
uděleném před jeho odvoláním.
- Právo podat sIžnost u dozorového orgánu
Subjekt údajů může podat sIžnost na způsob, jakým Správce zpracoval jeho
osobní údaje. V případě sIžnosW musí stěžovatel poskytnout Správci své
jméno a kontaktní údaje. Správce prošetří sIžnost a odpoví na sIžnost do
30 dnů. Pokud se subjekt údajů bude domnívat, že Správce nedokázal
uspokojivě vyřešit jeho sIžnost, můžete si dále stěžovat u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7ní:
hnps://www.uoou.cz, email: posta@uoou.cz

13. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy je 5 let od konce oprávnění
či povinnosW ke zpracování osobních údajů.

V………………………………… dne………………………………..
Podpis ………………………………………………………………..

