
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,

vezměte laskavě na vědomí, že při poskytování našich služeb zpracováváme v pozici správce  Vámi
poskytnuté  osobní  údaje  Vás  i  Vašich  dětí  v rozsahu  nutném  pro  splnění  našich  smluvních  
a zákonných povinností.  Můžeme Vás však ujistit, že  bezpečnost osobních údajů a jejich zákonné
zpracování pokládáme za naši prioritu. Nejedná-li se o zpracování založené na speciálním souhlasu,
budeme údaje zpracovávat pouze za účely uvedenými v těchto informacích a k jejich zpracování bude
docházet vždy pouze po dobu přiměřenou, nejdéle však po dobu 5 let od skončení poskytování našich
služeb, a to na základě právních předpisů a našeho oprávněného zájmu, kterým je případná ochrana
právních nároků a jejich vymáhání.

Zpracování osobních údajů 
Na základě plnění smlouvy, tedy zejména úplatného poskytnutí našich služeb, zpracováváme Vámi
poskytnuté osobní údaje.  Bez těchto údajů bychom Vám naši službu nebyli schopni poskytnout,  
a ani bychom nebyli schopni splnit naše povinnosti ukládané zákonem. Vaše kontaktní údaje budou
využity  zejména pro  organizační  sdělení  týkající  se  průběhu tábora  a  při  mimořádných situacích.
Účastníte-li se tábora pro rodiče s dětmi, budou Vaše osobní údaje zpracovány v rozsahu potřebném
pro zajištění Vaší účasti na táboře.

Z důvodu nezbytnosti pro ochranu životně důležitého zájmu Vašeho dítěte, zdraví  Vašeho dítěte,  
v případě pobytů rodičů s dětmi i z důvodu ochrany zdraví rodičů, jakož i z důvodu plnění povinností,
které nám ukládají právní předpisy, dochází v souvislosti s pobytem na táboře ke zpracování údajů  
o zdravotním stavu, a to v rozsahu dle potvrzení od lékaře a Vámi sdělených informací. Tyto údaje
vyžadujeme  zejména  kvůli  předcházení  různým  zdravotním  komplikacím  a  pro  případné  účinné
poskytnutí pomoci.

V případě, že se rozhodnete pro úhradu ceny našich služeb prostřednictvím bankovního účtu, budou
Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracovány s námi trvale spolupracující (externí) účetní, za
účelem řádného vedení účetnictví. Pro účely žádosti o příspěvek z FKSP dle Vašeho pokynu může dojít
k předání osobních údajů v nezbytném rozsahu také subjektu poskytujícímu tento příspěvek.

Základní práva související se zpracováním
Rádi  bychom  Vás  rovněž  informovali,  že  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  můžete
uplatňovat následující práva (a to též z pozice zákonného zástupce dítěte):

- právo  žádat  o  informace  o  kategoriích  zpracovávaných  osobních  údajů,  účelu,  době  a  povaze
zpracování a o příjemcích osobních údajů;

- právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
- právo požádat při  naplnění podmínek stanovených relevantními  právními předpisy,  aby  osobní

údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
- právo vznést  námitku proti  zpracovávání  osobních údajů  a právo podat  stížnost  u dozorového

úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
- právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů  a to  tehdy,  pokud je

pravděpodobné,  že daný případ porušení  bude mít  za následek vysoké riziko pro Vaše práva  
a svobody. 



Všechna zmíněná práva můžete realizovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Rádi
Vám také zodpovíme jakékoliv Vaše otázky týkající se ochrany osobních údajů.
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