ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný (zákonný zástupce):
Jméno a příjmení:
dítěte:
Jméno a příjmení:
Rok narození:
Škola/organizace:
(dále též jen „dítě“)
tímto
K DNEŠNÍMU DNI ODVOLÁVÁM SOUHLAS
se zpracováním osobních údajů dítěte
UDĚLENÝ
Ministerstvu dopravy ČR, IČ: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále
jen „správce“), a to v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto dokumentu:
Rozsah odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů vyznačte, prosím, v příslušném poli:
Odvolávám souhlas v plném rozsahu.
Odvolávám souhlas z části v rozsahu uvedeném níže:

Registrace dítěte do oblastního, okresního, krajského a celostátního kola Dopravní soutěže mladých
cyklistů, vč. zveřejnění výsledkových listin této soutěže na webu a sociálních sítích.
Rozsah zpracování osobních údajů dítěte:
Jméno; příjmení; rok narození; adresa a název školy dítěte.
Odvolávám souhlas poskytnutý za účelem:
registraci a účasti dítěte v oblastním, okresním krajském a celostátním kole Dopravní soutěže mladých
cyklistů,
zveřejnění výsledkových listin této soutěže s uvedením osobních údajů dítěte (jméno, příjmení rok
narození, škola) na webových stránkách a sociálních sítích správce,
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Registrace dítěte na soustředění před Evropským finále dopravní soutěže (v případě, že se umístí na
postupovém místě v celostátním finále) a zároveň registrace do Evropského finále dopravní soutěže.
Rozsah zpracování osobních údajů dítěte:
Jméno; příjmení; datum narození; trvalé bydliště, adresa a název školy dítěte.
Odvolávám tento udělený Souhlas k:
registraci a účasti dítěte na soustředění před Evropským finále dopravní soutěže (v případě, že se
umístí na postupovém místě v celostátním finále) a
registraci a účasti dítěte v Evropském finále dopravní soutěže

Žádám, aby Ministerstvo dopravy České republiky jakožto správce osobních údajů, dále nezpracovávalo mé osobní
údaje dítěte
Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů dítěte před takovýmto
odvoláním souhlasu a dále ani zákonnost zpracování pro účely, ke kterým podle právních předpisů správce souhlas
nepotřebuje.

V:

dne:
Podpis zákonného zástupce:
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