
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytuje rodič nebo jiný zákonný 

zástupce dítěte souhlas k tomu, aby dodavatel (dále jako „správce“) zpracovával osobní údaje rodiče 

nebo jiného zákonného zástupce dítěte dle dále uvedených podmínek. 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Správce bude zpracovávat osobní údaje rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte, které mu 

byly poskytnuty nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění služeb vyplývajících 

z Informací o příměstském táboře vč. smluvních podmínek (dále jen „smlouva“). Správce 

zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění předmětu dle smlouvy. 

Správce bude dále zpracovávat osobní údaje v souvislosti se zasíláním mailových nebo tištěných 

sdělení rodičovi nebo jinému zákonnému zástupci dítěte. Správce bude zpracovávat především 

identifikační údaje rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte, jeho adresu, adresy dětí 

z příměstského tábora, jména, příjmení, e-maily, telefonní čísla, adresy, bydliště zástupců a 

kontaktních osob rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte, či jimi uvedených osob, které budou 

dítě vyzvedávat z příměstského tábora, přičemž dodavatel vychází ze skutečnosti, že má od těchto 

osob souhlas s poskytováním osobních údajů třetím stranám, zejména pro účely plnění 

informačního dokumentu. Správce bude také zpracovávat fotografie z příměstského tábora na webu 

příměstského tábora, jeho Facebooku, propagačních materiálech, upomínkových fotoproduktech1, 

ale i tisku (např. místní zpravodaj, zpravodaj přednášejících účastníků - např. Policie ČR). 

Zákonný důvod zpracování Vašich osobních údajů 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi rodičem nebo jiným 

zákonným zástupcem dítěte a správcem podle čl. 6 odst. 1 GDPR. 

Účel zpracování Vašich osobních údajů 

Správce bude osobní údaje rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte zpracovávat za účely 

výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi rodičem nebo jiným zákonným 

zástupcem dítěte a správcem; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a 

plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce 

plnit, a dále za účelem zasílání obchodních sdělení a činění dalších aktivit spojených s naplněním 

práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.  

Právní základ zpracování osobních údajů 

Právním základem zpracování je tento souhlas rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte a 

skutečnost, že osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů vyplývajících ze 

smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních 

údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále 

jako„GDPR“). 

Doba, po níž budou osobní údaje rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte zpracovávány 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s plněním smlouvy a uchovávat je po 

dobu nezbytně nutnou pro plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo rodiče nebo 

jiného zákonného zástupce dítěte v oblasti práva a v oblasti jiných orgánů státní správy zejména pak 

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Osobní údaje zapracované pro jiné účely, např. 

zasílání obchodních sdělení, budou zpracovávány po dobu 3 let následujících po ukončení smlouvy. 

Jedná se o udělení dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů, zejména identifikačních 

údajů osob, jejich adresy, bydliště, kontaktních informací. 

                                                         
1 Fotoprodukty si mohou koupit pouze účastníci příměstského tábora. Fotoprodukty mohou obsahovat skupinové 

fotografie účastníků příměstského tábora, ale i jednotlivce.  



Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může rodič nebo jiný zákonný 

zástupce dítěte kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: 

primestaktudyznudy@gmail.com. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého rodičem 

nebo jiným zákonným zástupcem dítěte zaslaného sdělení  

e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který 

byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které 

správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas. 

Osoby s přístupem k osobním údajům rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte 

K osobním údajům rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte bude mít přístup správce, jeho 

zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž 

zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit práva a osobní 

údaje rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte. Těmito osobami jsou zejména právní, účetní a 

daňoví poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a 

v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných 

požadavků. 

Kontaktní údaje správce 

Správce může rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte kontaktovat na emailu: 

primestaktudyznudy@gmail.com nebo písemně, na adrese bydliště správce: Dlouhá 605/27, 691 72 

Klobouky u Brna. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních 

povinností správce může být veškerá komunikace mezi rodičem nebo jiným zákonným zástupcem 

dítěte a správcem monitorována. 

Vaše práva související s ochranou osobních údajů rodiče nebo jiného zákonného zástupce 

dítěte 

Rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit 

osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních 

údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení 

zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

Rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování 

osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. 

Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27,  

170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů 

Osobní údaje ve vztahu ke správci poskytuje rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte zcela 

dobrovolně. Nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje rodič nebo jiný 

zákonný zástupce dítěte neposkytne, nehrozí rodičovi nebo jinému zákonnému zástupci dítěte žádná 

sankce. Nicméně pokud osobní údaje rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte správci neposkytne, 

hrozí riziko chybného úsudku správce, chybná rozhodnutí, nemožnost naplnit smlouvu, či zasílat 

obchodní sdělení. V takovém případě správce neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku 

neposkytnutí takových údajů. 

Platnost a účinnost tohoto souhlasu 

Tento souhlas uděluje rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte ke dni podpisu smlouvy. K tomuto 

dni je platný a účinný. 
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