
Republikové finále Pionýrského Sedmikvítku – Literární část 2020/2021 
Kroměříž 
Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra 

Jméno a příjmení účastníka:  

Datum narození: 

Uskupení: 

 
Prohlášení rodičů (osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost): 
 
Byl/a jsem řádně informován/a o způsobech, právních důvodech a dalších podmínkách 
zpracování poskytovaných osobních údajů a o svých zákonných právech vázajících se k ochraně 
osobních údajů v rozsahu informačního materiálu Informace o rozsahu a důvodech zpracování 
osobních údajů účastníků akcí, který mi byl pořadatelem akce poskytnut.  
 
 
V ………………………………………………………………            dne  ………………………………………………………………  
 
 
………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………… 
podpis účastníka                                  podpis osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost 
 
 
Souhlas 

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – Olomoucko–zlínská krajská organizace Pionýra se sídlem 
Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž  a Pionýr, z. s. se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Praha 
1 jako správci údajů používali na akci pořízené videozáznamy a fotografie zachycující moji 
podobu k dokumentaci a propagaci své činnosti. Souhlas uděluji na dobu 10 let.  

ANO / NE  
 

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – Olomoucko–zlínská krajská organizace Pionýra se sídlem 
Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž  a Pionýr, z. s. se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Praha 
1 uveřejnili můj slovesný projev ve vnitřním zpravodaji Mozaika Pionýra, v příležitostném 
bulletinu a na webových stránkách Pionýra (www.pionyr.cz). Pořadatel může využít literární dílo 
k propagaci činnosti spolku Pionýr, z. s. Souhlas uděluji na dobu 10 let.  

ANO / NE  
 
 
Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – Olomoucko–zlínská krajská organizace Pionýra se sídlem 
Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž jako správce údajů používala uvedené kontaktní údaje 
účastníka a osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost k zasílání informací o činnosti spolku  
a nabídek na další aktivity. Souhlas uděluji na 2 roky.  
 
ANO / NE 
 
Beru na vědomí, že své souhlasy mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho 
roku zlikviduje. Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice Pionýra, z. s.  
 
V ………………………………………………………………            dne  ………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………… 
podpis účastníka                                  podpis osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost 

http://www.pionyr.cz/

