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Zaškrtnutím polička „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ udělují spolku SWANKY 
bezpodmínečných, svobodný a dobrovolný souhlas s níže uvedeným zpracováním fotografií a 
audiovizuálních záznamů pořízených spolkem SWANKY při pořádání vybrané aktivity/vybraného kempu 
pro účely a po dobu specifikovanou níže a současně tím prohlašuji, že jsem oprávněn tento souhlasu 
udělit i v zastoupení svého dítěte (svých dětí), které na vybranou aktivitu/kemp přihlašuji.  

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

1. SWANKY, spolek, IČO: 22766421, se sídlem Miroslava Bajera 6034/6, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsaný ve 
spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10006 („SWANKY“), má zájem 
při poskytování služeb (pořádání aktivit a kempů) na základě smlouvy o využití volného času ve smyslu 
obchodních podmínek [https://www.test.swanky.cz/download/VOP_Swanky_2018.pdf] zpracovávat 
(pořizovat, využívat a zpřístupnit třetím osobám) Vaše fotografie a audiovizuální záznamy jakož i fotografie a 
audiovizuální záznamy Vašich dětí, a to za účelem prezentace spolku SWANKY navenek prostřednictvím 
různých informačních prostředků – internet (zejména Facebook, Instagram, Youtube, webové stránky 
www.vimeo.co a webové stránky spolku SWANKY dostupné na www.swanky.cz, 
www.ostravanakoleckach.cz, www.srdcenakoleckach.cz), tištěné propagační materiály (propagačních 
letáků, billboardů, bannerů apod.) nebo prezentace spolku SWANKY v jakékoli formě (prezentace, 
newslettery, obchodní sdělení, televizní reklamy apod.) („Informační prostředky“). 

2. Výše uvedené zpracování fotografií a audiovizuálních záznamů představuje zpracování osobních údajů, 
které kterému je nezbytný Váš souhlas. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné a jeho případné 
neudělení nebude mít žádné nepříznivé následky. Souhlas je udělován do doby, dokud souhlas výslovně 
neodvoláte. 

3. Spolek SWANKY nebude fotografie a audiovizuální záznamy přímo poskytovat třetím osobám, s výjimkou 
osob, které budou pro spolek SWANKY fotografie a audiovizuální záznam upravovat za účelem vytvoření 
prezentace spolku SWANKY navenek. Vezměte však prosím na vědomí, že k fotografiím a audiovizuálním 
záznamům (případě k prezentacím z nich vytvořeným) budou mít přístup uživatelé Informačních prostředků, 
a to případně i uživatelé ze zahraničí.  

4. Souhlasem se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů berete na vědomí, že kdykoliv můžete 
požádat spolek SWANKY o informaci o zpracovávání Vašich osobních údajů (za podmínek § 12 ZOOÚ), 
můžu požádat o vysvětlení, požadovat, aby spolek SWANKY opravil, blokoval, doplnil nebo zlikvidoval mé 
nesprávné nebo neaktuální osobní údaje (za podmínek § 21 ZOOÚ). 

5. V dalších otázkách zpracování fotografií a audiovizuálních záznamů můžete kontaktovat spolek SWANKY, a 
to na e-mailové adrese info@swanky.cz.  

 

 

 


