
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
na aktivity a akce pořádané organizací Zámek Loučeň a.s.

Jméno a příjmení dítěte  .........................................................................................................................................................................................................

Datum narození  ................................................................................................................................................................................................................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce  ........................................................................…………………………………………………………………

Datum narození  .........................................................................................................................................…………………………………………………………………

Tímto dávám souhlas společnosti Zámek Loučeň a.s., Nymburská 27, Loučeň, IČO: 25765728 (dále jen „zámek“) 
k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a zvláštní údaje mého dítěte a mé (zákonného zástupce) ve 
smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu NAŘÍZENÍ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) s účinnosti od 25. 5. 2018. 

• Poskytuji svůj souhlas se zveřejňováním údajů a fotografi í mého dítěte v propagačních materiálech zámku, 
včetně internetových a FB stránek, z důvodu prezentace zámku. 

*ANO    *NE 

• Poskytuji svůj souhlas k zasílání informací o aktivitách zámku elektronickými prostředky. 

Emailová adresa :  ...........................................................................................................................................................................................................................

*ANO    *NE 

Udělené souhlasy poskytuji na období 5 let na akce, které zámek pořádá a kterých se účastní, a na zákonem sta-
novenou dobu, po kterou se dokumentace těchto akcí v zámku povinně archivuje. 
Zpracování osobních údajů je prováděno zámkem, ale mohou je zpracovávat i subjekty fi nančně podporující zá-
mek, kterým ze zákona plyne povinnost ve výkazech evidovat osobní údaje mého dítěte, dále ostatní oprávněné 
instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.).

Jsem si vědom/a, že mám právo:
• Vzít souhlas kdykoliv zpět. 
• Požadovat po zámku výmaz těchto osobních údajů. 
• Požadovat po zámku informaci, jaké osobní údaje o mé osobě/dítěti zpracovává. 
• Vyžádat si přístup k těmto údajů a tyto nechat aktualizovat či opravit. 
• Umožnit přenositelnost osobních údajů. 
• V případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Po-

věřence pro ochranu osobních údajů nebo na dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů. 

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

………………………..................................................……………………………………………………………………. 
Podpis přihlášeného - zákonného zástupce přihlášeného

* vaši volbu zakroužkujte a nehodící se škrtněte

www.zamekloucen.cz
T: +420 727 927 588, E: zamek@zamekloucen.cz


