SOUHLAS RODIČŮ S KOLEDOVÁNÍM DĚTÍ
Souhlasím, aby se moje dcera/syn (Příjmení, Jméno): ……………………………………………………………………………………………………..
Datum narození:…………………………………………. Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………

zúčastnil/a 15.1.2022 od 13 hodin Tříkrálové sbírky 2022 v Rožnově a okolí jako koledník.
Jméno zákonného zástupce:…………………………………………………….Bydliště:………………………………………………………………………….
Telefon zákonného zástupce: …………………………………...E-mail zákonného zástupce:…………………………………………………………..
Souhlasím, aby Městská charita České Budějovice použila a zpracovávala ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně
osobních údajů, o kterém jsem byl/a informován/a, mé osobní a citlivé údaje, a to pro účel evidence osob zúčastněných
v projektu Tříkrálová sbírka.
Souhlasím s použitím fotografie mé osoby a mých dětí, které se zúčastní Tříkrálové sbírky v novinách, na letácích, ve výroční
zprávě, na webových stránkách Městské charity České Budějovice a ve zprávách pojednávajících o Tříkrálové sbírce, a to
pro účel prezentace Městské charity na veřejnosti. Fotografie se nikdy nebudou vyskytovat společně s příjmením dotyčného
na fotografii. Byl/a jsem poučen/a o tom, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.
Datum a podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Kontakt na koordinátorku Charity Markétu Královou tel. 731 604 193, marketa.kralova@cbudejovice.charita.cz.
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