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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 
Vyplněním a podpisem tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů (dále také jen „Souhlas“) 
poskytuji, jako zákonný zástupce, neziskové organizaci Duhová cesta, z.s., coby správci osobních 
údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů o mém dítěti, klientovi organizace 
Duhová cesta, z.s. Souhlas poskytuji pro níže stanovené účely a dobu trvání. 
  

 
Zákonný zástupce: 

• jméno a příjmení: ________________________________________________________ 
• datum narození: ________________________________________________________ 
• trvalé bydliště:  ________________________________________________________ 

 

Klient: 

• jméno a příjmení: ________________________________________________________ 
• datum narození: ________________________________________________________ 
• trvalé bydliště:  ________________________________________________________ 

 
 

OSOBNÍ ÚDAJ ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DOBA POSKYTNUTÍ 
SOUHLASU 

SOUHLASÍM 
(nehodící se škrtněte) 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE – 
jméno, příjmení, e-
mailová adresa, telefonní 
kontakt, datum narození, 
trvalé bydliště 

Přihlášení dítěte 
k hiporehabilitaci a 
uchování Přihlášky na 
speciálně pedagogickou 
terapii za pomoci koní, 
zasílání informací 
týkajících se komplexní 
terapeutické péče, 
upozornění na 
nadcházející události, 
Souhlas se zpracováním 
osobních údajů a jeho 
uchování 

Po dobu 
poskytování služeb 
a následně po dobu 
10 let od ukončení 
poskytování služeb 

ANO NE 

KLIENT – jméno, 
příjmení, trvalé bydliště, 
datum narození, 
zdravotní pojišťovna, 
diagnóza 

Přihlášení dítěte 
k hiporehabilitaci a 
uchování Přihlášky na 
speciálně pedagogickou 
terapii za pomoci koní, 
Souhlas se zpracováním 
osobních údajů a jeho 
uchování, poskytnutí 
údajů o klientovy RZS 
v případě úrazu, 

Po dobu 
poskytování služeb 
a následně po dobu 
10 let od ukončení 
poskytování služeb ANO NE 
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nastavení terapeutického 
plánu 

Audio a video záznam 
klienta 

Propagace NO, vzdělávání 
v oboru, výzkum 

Po dobu 50 let od 
ukončení 
poskytování služeb 

ANO NE 

Fotografie klienta při 
terapii 

Propagace NO, vzdělávání 
v oboru, výzkum, 
publikační činnost 

Po dobu 50 let od 
ukončení 
poskytování služeb 

ANO NE 

 
 
Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (dále jen „GDPR“) a to na výše uvedenou dobu po udělení souhlasu, příp. do odvolání 
tohoto souhlasu.  
 
Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám v rámci neziskové organizace Duhová 
cesta, z.s. a to pouze pro v míře nezbytné pro zpracování, a státním orgánům provádějícím kontrolu. 
Souhlas je poskytnut za účelem zajištění odborné a kvalitní péče pro děti se speciálními potřebami. 
 
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutím osobních údajů je podmíněno poskytování služeb v rámci 
organizace Duhová cesta, z.s.  
 
Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a o svých právech a povinnostech, 
zejména o svém právu: 

• na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR); 
• na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR); 
• na výmaz osobních údajů, tzv. „právu být zapomenut“ (čl. 17 GDPR); 
• na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR) 
• na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) 
• na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro 

účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR) 
• na podání stížnosti u dozorového orgánu proti správci (čl. 77 GDPR) 

 
Byl/a jsem poučena o tom, že svá práva mohu uplatnit, doručením žádosti na adresu sídla spolku 
nebo prostřednictvím elektronické korespondence na email janoudova@duhovacesta.cz. 
 
Beru na vědomí, že odvoláním tohoto Souhlasu dojde k ukončení poskytování služeb klientovi, jehož 
osobní údaje jsou zpracovány. 
 
 
 
 
V___________________________________dne ________________________. 
 
 
 
 
        _______________________________ 
                  podpis zákonného zástupce 


