
Zásady zpracování osobních údajů 

 

Z důvodu nakládání s osobními údaji vyžadujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o 

změně některých zákonů. 

Zaškrtnutím příslušného políčka v Přihlášce na Chaloupky udělujete organizátorům Chaloupek (tj. Ludmile Votavové, 

Anně Votavové, Evě Lattnerové, Janě Fajkusové, dále jen „vedoucí“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů a 

údajů svého dítěte, a to za níže uvedených podmínek: 

V případě podání přihlášky na letní tábor souhlasíte se zpracováním osobních údajů následovně: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

jméno a příjmení dítěte, 

bydliště dítěte, 

datum narození přihlašovaného dítěte, 

emailová adresa rodičů, 

telefonický kontakt rodičů, 

údaje o zdravotním stavu dítěte, 

fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora včetně přihlášených dětí 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:  

Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás 

k přípravě a organizace táborů nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce 

(např. zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro 

nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních 

služeb.  

3. Doba zpracování osobních údajů je:  

Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: jméno a příjmení dítěte, bydliště dítěte, 

datum narození přihlašovaného dítěte, emailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů, údaje o zdravotním stavu 

dítěte, fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora se uděluje na dobu neurčitou bez možnosti odvolání souhlasu.  

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: 

Ostatní oprávněné instituce (např. zdravotní zařízení apod.) 

Poučení 

Vedoucí tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informují, že: 

Osobní údaje budou zpracovány na základě svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek. V případě 

nesouhlasu nebude přihláška dítěte na tábor platná. 

 


