
Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů pro účast v 
soutěži Škola peče s ČT edu! 

 
Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………….. 
  
Datum narození žáka: ………………………………………………….  
 
Škola, ročník: ………………………………………………….………..  
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………….…………………… 
 
 

1. Beru na vědomí, že se naše dítě účastní soutěže Škola peče s ČT edu! (dále jen 
„soutěž“), jejímž pořadatelem je Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 
4, IČO 00027383. Pravidla soutěže jsou dostupná na adrese: 
https://edu.ceskatelevize.cz/pracovni-list/skola-pece-s-edu/pravidla-souteze.pdf.  

2. Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů našeho dítěte pořadatelem 
soutěže v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů; dále jen „GDPR“) v rozsahu videozáznamu dítěte za účelem 
zveřejnění videí se záznamem taneční sestavy Českou televizí na webové stránce 
www.edu.ceskatelevize.cz, na platformě www.ireporter.cz a s případným využitím ve 
vysílání České televize a na dalších internetových platformách České televize. 

3. Beru na vědomí, že s osobními údaji bude v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů nakládáno tak, aby 
nedošlo k jejich zneužití. Dále beru na vědomí, že správcem osobních údajů je Česká 
televize. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení 
příslušného účelu. Beru rovněž na vědomí, že osobní údaje lze zpracovávat až do 
okamžiku odvolání souhlasu, že souhlas se zpracováním osobních údajů je možné 
odvolat kdykoliv, a to například zasláním e-mailu na adresu 
osobniudaje@ceskatelevize.cz nebo dopisu na kontaktní údaje České televize. Jsem 
si vědom práv dle GDPR, mezi která patří právo požadovat od správce přístup ke 
zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz 
osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na 
přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a rovněž 
právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je 
Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů a 
právech subjektů údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů 
zveřejněných na webových stránkách České televize (www.ceskatelevize.cz/vse-o-
ct/gdpr/).  

 
 

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

….………………………………….  
Podpis zákonného zástupce  

 


