Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem ENGLISHstay
z.ú., se sídlem Havlíčkova 127, Beroun, 26601, Česká republika, IČ: 04497538 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže.
Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu.
Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými
částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a
zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle
správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti)
let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je
pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje
na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního
poměru nebo prací.
Souhlas s pořízením a používáním fotografie/fotografií a videozáznamů – obrázkových a zvukových záznamů.
Svým podpisem tímto v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uděluji souhlas s pořizováním a
používáním fotografií mé osoby. Souhlasím s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely společností
ENGLIShstay z.ú. Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií a videozáznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné)
pro účely prezentace a reklamy společnosti ENGLISHstay z.ú.
Fotografie, obrazové a zvukové záznamy jsou pořizovány k účelům:
propagačním – mohou být zveřejněny na webových stránkách organizace, ve výroční zprávě organizace, facebooku,
komerčních propagacích, tisku reklamě a podobně v rámci propagace.
informačním – mohou být uveřejněny v reklamních letácích, mohou být využívány k informování nových zájemců o
službu,
studijním – mohou být využívány ke sdílení zkušeností z jazykového pobytu
V platnosti od 26.1.2015
ENGLISHstay Team

