
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
1. Udělujete tímto souhlas spolku Tábory s úsměvem z.s. Wagnerova 138/4 14900 

Praha 4 IČ: 03564037 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném pod Sp. zn. L 61529 
u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) 
zpracovával tyto údaje:  

a. jméno a příjmení dítěte,  
b. dat. narození dítěte,  
c. bydliště dítěte,  
d. jména,  
e. telefonní kontakt,  
f. emailový kontakt na zákonné zástupce (typicky otec a matka),  
g. fakturační údaje,  
h. IP adresa počítače odesílajícího přihlášku 

2. IP adresu je nutné zpracovat za účelem identifikace omylně zaslaných přihlášek, 
případně pro případ zaslání "falešných" přihlášek. Tyto údaje budou Správcem 
zpracovány po dobu 6 měsíců (do začátku letních prázdnin). 

3. Všechny ostatní údaje je nutné zpracovat za účel administrativní a technické přípravy 
a provozu tábora, dále ze zákonných důvodů (účetnictví, zaslání informací k táboru, 
vyhlášky o provozování Zotavovacích akcích, zdravotní deníky, pro účely Krajské 
hygienické stanice aj.). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let, 
následně budou veškeré údaje důkladně smazány a anonymizovány. 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít 
kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje 
společnosti Tábory s úsměvem, z.s. 

5. V případě vypovězení souhlasu/částečné vypovězení údajů je Správce oprávněn 
zrušit pobyt pro dané dítě s ohledem na nemožnost splnění zákonných kritérií pro 
provozování tábora. 

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a jím pověřenou osobu. Osobní 
údaje nejsou předávány třetí osobě, jen a pouze v případě zákonného požadavku 
(např. od Krajské hyg. stanice, kontrole z Inspektorátu práce, kontrole z ČOI aj.) 

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte 
právo: 

a. vzít souhlas kdykoliv zpět, či částečně (jen upozorňujeme, že důsledek 
zpětvzetí může být zrušení pobytu pro dítě) 

b. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme 
c. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 
d. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 

opravit 
e. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů 
f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 


