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Ochrana osobních údajů Vás a Vašich dětí 
Ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů Vás a Vašich dětí patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich 

mlčenlivost. Níže si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb; ve znění účinném od 

25.5.2018 dovolujeme stručně informovat o zpracování osobních údajů Vás a Vašich dětí (dále jen „Osobní údaje“). 

 

1. Kdo je správcem osobních údajů? 

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů. 

2. Správcem Osobních údajů je nezisková organizace – spolek CentrumDeti.cz, se sídlem Podolská 769/122, Praha 4 - Podolí, IČO: 

26560607, DIČ: CZ26560607 registrovaný u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1-1/75 394/09-R dne 23.4.2009 (dále jen 

„Správce“).V jakých situacích budeme Osobní údaje zpracovávat? 

 

Druh osobního údaje Účel zpracování Doba zpracování 

Údaje o rodiči: jméno, příjmení, e-

mail, telefonní číslo, poštovní adresa  

Možnost kontaktovat rodiče v záležitostech ohledně pořádaného tábora 

a po táboře za účelem nabídky dalších akcí pořádaných Správcem 

Po dobu trvání tábora a 

dále maximálně po dobu 3 

let od poslední účasti dítěte 

na našem táboře 

Naše vysvětlení: tyto údaje potřebujeme z titulu oprávněného zájmu, aby tábor vůbec mohl proběhnout, z logiky věci je jasné, že účast dítěte 

na táboře bez možnosti kontaktu rodičů nedává smysl. Jejich poskytnutí je tedy povinné.  

Údaje o rodiči: jméno, příjmení, e-

mail, telefonní číslo, poštovní adresa 

rodiče 

Možnost kontaktovat rodiče po táboře za účelem nabídky dalších akcí 

pořádaných Správcem 

Maximálně po dobu 3 let 

od poslední účasti dítěte na 

našem táboře 

Naše vysvětlení: v návaznosti na účast Vašich dětí bychom Vám rádi z titulu oprávněného zájmu zaslali informaci o nabídce táborů na nový 

rok. Je to dobrovolné, takže pokud budete chtít, lze samozřejmě kdykoliv projevit nesouhlas se zasíláním těchto nabídek a my v takovém 

případě Vaše údaje odstraníme z této databáze a víc Vás v této souvislosti již kontaktovat nebudeme. Nabídky na nové tábory posíláme fair-

play, většinou e-mailem 1x ročně vždy při vypsání nových táborů.  

Údaje o dítěti: jméno, příjmení, 

datum narození, případně další 

informace uvedené v přihlášce tábora 

Za účelem realizace účasti dítěte na táboře, zdárného průběhu tábora, 

identifikace dítěte, evidence ubytování, využití výletů, evidenci plateb 

Po dobu trvání tábora a 

dále po dobu maximálně 3 

let 

Naše vysvětlení: tyto údaje jsou povinné a potřebujeme je z titulu plnění smluvní povinnosti (přihlášení se na tábor), aby tábor mohl 

proběhnout, aby bylo možné dítě ubytovat, zabavit. Jméno, příjmení a datum narození dítěte dále předáváme pojišťovně za účelem uzavření 

pojištění tábora. 

Údaje o dítěti - zdravotní údaje, 

informace o alergiích, užívané léky, 

dále zdravotní deník 

Poskytnutí léků, zdravotní dohled, vedení zdravotního deníku (ukládá 

nám zákon). 

Po dobu trvání tábora dále 

maximálně po dobu 6 

měsíců od skončení 

aktuálního tábora  

Naše vysvětlení: informace o zdravotním stavu se poskytují z titulu plnění zákonné povinnosti a jejich poskytnutí je tedy povinné. Díky těmto 

informacím můžeme podávat léky, dohlížet na děti, ošetřovat je, předcházet alergické reakci například na jídlo. V případě alergií na jídlo 

nebo třeba bezlepkové dietě tyto údaje samozřejmě musíme sdělit do kuchyně. 

Fotografie, video a audiozáznamy 

dítěte ◻ Zaškrtnutím tohoto políčka udělujete Správci souhlas se 

zpracováním osobních údajů Vašeho dítěte v rozsahu fotografie, video a 

audiozáznamu dítěte, to vše za účelem prezentace a propagace tábora 

na webu, v tisku, rozhlase, televizi, sociálních sítích a jiných médiích a 

kanálech k tomuto vhodných, včetně propagace samotným autorem 

daného média.  

Do odvolání souhlasu a 

nejdéle po dobu 5 let 

 

 

 

 

podpis rodiče 

naše vysvětlení: Tento souhlas je potřebný k umístění reportážních fotografií a videí z tábora na webové stránky především pro rodiče, ale 

také děti. Souhlas též zahrnuje umístění fotografií na sociální sítě, umístění audio a videozáznamů na servery typu youtube. Smyslem je 

poskytovat reportáž z průběhu tábora rodičům zúčastněných dětí a poskytnout informace pro další budoucí zájemce o tábory. Lze využít i 

k propagaci samotného autora /fotografa, kameramana/ fotografie pro jeho vlastní prezentaci. 

 

3. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí? 

Osobní údaje zpracovávané Správcem pocházejí z následujících zdrojů: 

- Údaje jste nám poskytl/a Vy, např. v souvislosti s přihlášením na tábor nebo jste nám je sdělil/a v průběhu realizace účasti Vašeho 

dítěte na táboře. 

- Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, 

insolvenční rejstřík. 
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4. Jak Osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme? 

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití 

.  

5. Kdo je příjemcem Osobních údajů? 

Osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:   

- našim dodavatelům informačních technologií, účetním společnostem 

- dodavatelům podílejícím se na realizaci výukových a zábavných činností 

- dodavatelům zajišťujícím služby rekreačních středisek, ve kterých působíme 

- dodavatelům zajišťujícím lékařský dozor 

- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Osobních údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich 

oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.); 

-  

6. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů? 

Pokud jde o Osobní údaje, máte následující práva: 

- Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k Osobním údajům, které o Vás nebo Vašich dětech zpracováváme. Správce 

poskytne i kopii zpracovávaných Osobních údajů.  

- Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních Osobních údajů, které o Vás nebo Vašich dětech 

zpracováváme 

- Právo na výmaz - můžete Správce požádat, aby vymazal Osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací: 

o Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

o odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich 

zpracování; 

o vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Osobních údajů a 

neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování 

Osobních údajů pro účely přímého marketingu; 

o Osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

o Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na 

správce vztahuje; 

o Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti 

- Právo na omezení zpracování - můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících 

situací: 

o Popřel/a jste přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

o zpracování Osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití; 

o Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních 

nároků; 

o Vznesl/a jste námitku proti zpracování Osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné 

důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody  

- Právo na přenositelnost údajů – v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zároveň se provádí 

automatizovaně, máte právo získat Osobní údaje, které se týkají Vás či Vašich dětí, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, 

běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob 

- Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním 

osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat 

- Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu 

prováděného na základě oprávněného zájmu Správce 

- Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 

170 00 Praha 7, www.uoou.cz 

 

7. Je Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů dobrovolný nebo povinný? 

Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro přihlášení na tábor. Souhlas můžete odvolat kdykoliv písemným vyjádřením 

zaslaným na adresu Správce.  

 

8. Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděném bez Vašeho souhlasu? 

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Osobních údajů.  

 

9. Jsou Osobní údaje předávány do třetí země či mezinárodní organizaci? 

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Jméno dítěte (čitelně) Dartum podpisu Jméno a příjmení rodiče (čitelně) + podpis 

 
Poznámka: nezapomeňte prosím udělit souhlas (pokud jej udělit chcete) s fotografováním na první straně dokumentu /samostatný podpis + zatržení boxu/ - bez něj 

budeme nuceni dítě vylouzčit z aktivit, kde je focení součástí – koncert hudebního tábora, přehlídka, taneční lekce s fotografem, prezentace výtvarného tábora a 

další obdobné aktivity. Současně bude v oprávněných případech (více fotografů / kameramanů), nutné dítě bez souhlasu označit například náramkem na ruce aby 
nemohlo dojít k záměně, děkujeme za pochopení. 


