
PODMÍNKY SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

pro Letní příměstské tábory Liška Bystrouška, provozovanými fyzickou osobu Bc. Barbora Procházková, IČ 
05727537, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. 

o ochraně osobních údajů v platném znění. 
 

V případě, že Vám kterékoliv ustanovení není dostatečně jasné, kontaktujte nás na emailové adrese: 
kurzy@skolkybystrouska.cz, nebo na telefonním čísle 737 266 641. 

Kontakt na pověřence GDPR provozovatele Letních příměstských táborů Liška Bystrouška: 
kvetoslav@skolkabystrouska.cz . 

Jaké osobní údaje sbíráme, jak a proč je zpracováváme? 

 
Tyto údaje sbíráme formou elektronické poptávky na našich webových stránkách www.skolkabystrouska.cz a 
https://www.facebook.com/ekoskolkabystrouska/ a dále formou papírové přihlášky.  
 

1) Identifikační údaje - zejména jméno a příjmení, adresa trvalého či jiného pobytu, datum narození 
přihlašovaného dítěte - slouží k identifikaci účastníka tábora, přiřazení zaslané platby a pro potřebu 
úrazové pojistky. 

2) Kontaktní údaje, tedy osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi - zejména e-mailová adresa, 
telefonní číslo, doručovací či jiná adresa nebo Váš kontakt na sociálních sítích.  

3) Další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech, jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, průkaz 
zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte - ty vyplývají za zákona č. 258/2000 
Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů. 

4) Fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora – umisťujeme na naše webové stránky 
www.skolkybystrouska.cz a sociální sítě https://www.facebook.com/ekoskolkabystrouska/ za účelem 
zdokumentování aktivit dětí na letním táboře. K pořizování těchto záznamů potřebujeme výslovný 
souhlas zákonného zástupce dítěte, který udělujete v dokumentu Prohlášení.pdf, který odevzdáváte 
při nástupu Vašeho dítěte na tábor. Pokud účastník tábora tento souhlas neodevzdá, jsme bohužel 
nuceni vyřadit jej z aktivit, kde takové zdokumentování bude probíhat. 

 
Všechny výše uvedené údaje uchováváme po dobu 5 let a nepředáváme třetím stranám.  
 
Výjimku tvoří: 

a) vyžádání od oprávněné státní instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), 
kterým jsme povinni je poskytnout, 

b) pojišťovně pro účely zřízení úrazové pojistky (zde pouze jméno a datum narození). 

Vaše práva při sběru a zpracování osobních údajů  

 
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým 
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, 
máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, máte-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů, dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) 
a o změně některých zákonů. 
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