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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ č.002/2021 

daný v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

Já, níže podepsaný:  viz. přiložený formulář, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu 
bytem:   viz. přiložený formulář, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu 
narozen: viz. přiložený formulář, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu 

tímto uděluji 

Světlo autismu – Modrá hříva, s.r.o. 
se sídlem   Slévárenská 401/7, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČ:    09417648 
Spisová značka:  C 83042 vedená Krajským soudem v Ostravě 
Zastoupená:   Ing. Vladimír Cigánek, jednatel 

 souhlas se zpracováním těchto údajů: 

 Identifikační údaje o mé osobě (jméno, příjmení, datum trvalého pobytu, datum narození) 

 Údaje nutné k zaúčtování poskytnutých služeb (nájmu) 

 Údaje o čase a místě poskytnutých služeb (nájmu)  

a to pouze pro účel společností : 

 Světlo autismu – Modrá hříva, s.r.o. a  
 Světlo autismu z.ú. 

to na dobu neurčitou. 

Tento souhlas může být kdykoliv odvolán, a to dnem doručení písemného dovolání souhlasu 
zpracovateli. 

Svým podpisem přílohy „Příloha ke SMLOUVĚ O PODNÁJMU SN01/2021“ tento souhlas uděluji, 
tento souhlas uděluji i jako zákonný zástupce pro doprovázející osobu. 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Covid-19 

Svým podpisem (viz. přiložený formulář, který je nedílnou součástí tohoto čestného prohlášení) 
stvrzujete, že vy a Vaše dítě jste byli testováni domácím testem (případně ve škole), nebo 
negativním antigenním testem platným 72 hodin, nebo negativním PCR testem z odběrového místa 
platným 7 dní od provedení s negativním výsledkem. Dále pak certifikátem MZ o očkování starším 
čtrnáct dní, či proděláním nemoci Covid 19, od kterého neuplynulo 90 dní (počítá se od prvního 
pozitivního testu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

Vítáme Vás v relaxační místnosti Světla autismu- Modrá hříva s.r.o. Vytvořili jsme pro Vás 
bezpečné multisenzorické prostředí.  

Místnost Snoezelen-MSE je zaměřená na stimulaci, aktivizaci a relaxaci duševně 
nemocných, dětí s PAS, různě mentálně a tělesně postižených osob, ale i zdravých jedinců. 

Veškeré činnosti jsou dobrovolné. 

1. Dospělí ručí za své děti, nenechávají je bez dozoru a přebírají plnou 
zodpovědnost za poškozené a zničené vybavení Snoezelenu-MSE. 

2. Maximální počet osob v místnosti jsou 4 osoby (z toho maximálně 2 dospělé 
osoby). 

3. V místnosti najdete vodní vyhřívanou postel. Vodní postel slouží k odpočinku, NE 
JAKO TRAMPOLÍNA. Na vodní posteli se neskáče a nepadá, hrozí tak její 
protrhnutí a poškození. 

4. Světelný závěs a světelný had je určen pro stimulaci zraku, ne rukou. Sahat na 
něj je dovoleno, nikoliv tahat za vlákna a vytrhávat je. 

5. Světelné koule jsou určeny k dívání, nesmí se do nich kopat, či s nimi házet 
nebo jinak manipulovat. 

6. S malými světelnými míčky si můžete kutálet po zemi, mačkat je v ruce, válet 
ploskami nohou po zemi, nikoli házet oproti zrcadlům a stěnám a kopat do 
nich. 

7. Houpací křeslo je opravdu jen k houpání a už jen pro vaši bezpečnost a 
bezpečnost vašich dětí neslouží k ničemu jinému, dokonce se v něm nemá ani 
točit. 

8. Vodní bublinkový sloup je krásný vizuální zážitek, proto se o něj neopírejte a 
nijak s ním nemanipulujte, nechte se unášet barvičkami. 

9. Prosíme naše klienty, aby se k vybavení v této místnosti chovali s respektem a 
neničili nám náš majetek. Věříme, že i vám by se nelíbilo, kdyby někdo ničil 
vybavení vašeho bytu. Rádi bychom vám poskytli co největší svobodu a volnost ve 
výběru a realizaci aktivit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


