
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů – nezletilé dítě 

 

Já, níže podepsaná/ý 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………….. 

Narozen/a: ……………………………………………………………………………………… 

Trvale bytem: …………………………………………………………………………………... 

Telefon:…………………………………………….. Email:………………………………….. 

 

jako zákonný zástupce nezletilého dítěte léčeného na Klinice dětské onkologie FN Brno a 

LF MU: 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………….. 

Narozen/a: ……………………………………………………………………………………… 

Trvale bytem: …………………………………………………………………………………... 

 

a jeho sourozenců………………………………………………………………………………. 

 

souhlasím s tím, aby správce osobních údajů Nadační fond dětské onkologie KRTEK 

(IČ: 25581228, se sídlem Brněnská 693/12, 664 51 Šlapanice u Brna,1 dále jen „NFDO 

KRTEK“), zpracovával mé osobní údaje a osobní i citlivé údaje (informace o zdravotním stavu) 

mého nezletilého dítěte. 

 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování: NFDO KRTEK 

zpracovává osobní údaje pro naplnění svého poslání, kterým je pomoc při všestranném 

zvyšování kvality života onkologicky nemocných dětí, jak v průběhu léčby na Klinice dětské 

onkologie FN Brno a LF MU, tak po jejím skončení.  

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Osobní údaje zpracovávané o rodičích a rodinných 

příslušnících (bývalého) pacienta Kliniky dětské onkologie FN Brno a LF MU: jméno a 

příjmení, adresa bydliště, telefonní a e-mailový kontakt, fotografie, audio/video záznam.  

Osobní údaje zpracovávané o (bývalých) pacientech Kliniky dětské onkologie FN Brno a LF 

MU: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, pohlaví, zdravotní stav, fotografie, 

audio/video záznam.  

 

                                                           
1 kancelář a doručovací adresa: Brno, Helfertova 7b, 613 00 

webové stránky: www.krtek-nf.cz, e-mail: info@krtek-nf.cz 

pověřencem pro ochranu osobních údajů je osoba, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny 

na webových stránkách NFDO KRTEK 

http://www.krtek-nf.cz/
mailto:info@krtek-nf.cz


NFDO KRTEK zpracovává osobní údaje v písemné i elektronické podobě, a to v souladu 

s platnými právními předpisy, tj. se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a 

s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679. NFDO KRTEK neposkytne 

zpracovávané osobní údaje jiným osobám.  

 

Doba stanovená pro zpracování osobních údajů formou uložení u NFDO KRTEK se stanoví 

na 10 let od data udělení souhlasu. Po uplynutí této lhůty budou osobní údaje z databáze 

odstraněny.    

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: Poskytnutí souhlasu se zpracováním 

osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným 

NFDO KRTEK fyzicky nebo elektronicky na e-mailovou adresu. 

 

Osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány (subjektům osobních údajů) náleží, 

zejména tato práva:  

- právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům formou žádosti o poskytnutí 

informací o svých zpracovávaných osobních údajích adresované NFDO KRTEK, který 

je povinen tyto informace žadateli poskytnout bez zbytečného odkladu; 

- právo na opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů, popřípadě 

omezení zpracování; 

- právo na výmaz osobních údajů po uplynutí důvodů pro jejich zpracování; 

- právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se ho týkají; 

- právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho 

osobních údajů byly porušeny právní předpisy. 

 

Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl Nadačním fondem dětské onkologie KRTEK řádně 

poučen o zpracování a ochraně mých osobních údajů (i za osoby, které zastupuji) a že výše 

uvedené údaje jsou přesné, pravdivé a poskytuji je dobrovolně. 

 

 

V………………….dne………………….   

 

 

 

…………………………………………..   

Podpis rodiče/zákonného zástupce 

 


