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GDPR – Informace o zpracování osobních údajů 

 

Správce údajů: Přátelé Veselé společnosti, zapsaný spolek (kontakty na správce najdete ZDE) 

 

Jaká je odpovědnost správce? 

Jako správce Přátelé Veselé společnosti, zapsaný spolek jsme odpovědni za veškerá 
zpracování Vašich osobních údajů v rámci vedení agendy dětského tábora. Dále vyřizujeme 
Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a 
poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme. 
 

Jaká jsou Vaše práva? 

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci vedení agendy dětského tábora (odborně 
řečeno – náš spolek je zpracovává jako správce), máte právo: 

• Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (podrobněji čl. 15 Obecného 
nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). 
V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný 
nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu 
přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též 
odmítnout. 

• Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat 
jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom 
jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON). 

• Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném 
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), 
anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat 
proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON). 

• Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, 

vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“).  Jejich obecný přehled 
zveřejňujeme níže. 

• Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu 
udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento 
souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na 
adresu tabory@veselaspolecnost.cz  zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde 
a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou 
na začátku tohoto textu, anebo osobně. 

• Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se 
musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit 
Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím 
Vaši totožnost, jako je datová schránka, email s uznávaným elektronickým podpisem 

http://www.veselaspolecnost.cz/kontakt/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
mailto:tabory@veselaspolecnost.cz


anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se dostavíte osobně na naši 
pobočku s průkazem totožnosti. 

• Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, 
máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů  
Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
2016/679 (tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).  
 

Přátelé Veselé společnosti, z.s. osobní údaje zpracovávají v rozsahu nezbytném pro pořádání 
akcí v rámci výkonu oprávněné činnosti spolku, a to konkrétně pro následující účel:  

1) Právní titul plnění smlouvy 

2) evidence účastníků akcí pořádaných zapsaným spolkem Přátelé Veselé společnosti; 
3) dokumentace a propagace své činnosti; 
4) kontaktování účastníka a jeho zákonných zástupců při zajištění činností v souvislosti s 

pořádáním akce a účasti osob na ní; 
5) poskytnutí údajů požadovaných po spolku Přátelé Veselé společnosti orgány veřejné 

správy při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů; 
6) poskytnutí údajů organizacím poskytujícím pojišťovací služby za účelem pojištění 

účastníků akcí; 
 

Zapsaný spolek Přátelé Veselé společnosti zpracovává o každém účastníkovi akce tyto osobní 
údaje:  

1) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, údaj o pohlaví, trvalé bydliště, 
fotografie;  

2) kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail; 

3) obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci 
činnosti na akci pro potřeby spolku;  

4) údaje o zákonných zástupcích – jméno, příjmení, telefon, e-mail;  

5) údaje o zdravotním stavu, další údaje související s akcí – plavecké a jiné tělesné 
schopnosti, dietní zvyklosti, hygienické návyky, zdravotní omezení, užívané léky; 

 

Přátelé Veselé společnosti, z.s. zpracovává i údaje o zdravotním stavu (bod 5), které Nařízení 
označuje jako „citlivé údaje“. Jedná se o údaje nezbytné pro posouzení zdravotního stavu 
účastníka pro účast na akci, slouží k preventivní ochraně zdraví účastníka a též jako 
informace pro případné ošetření. Citlivé údaje mají k dispozici pouze zdravotník a příslušní 
oddíloví vedoucí, kteří se přímo podílejí na akci a jsou zpracovávány výhradně po dobu akce. 
Pro zpracování citlivých údajů potřebuje spolek Přátelé Veselé společnosti výslovný souhlas, 
tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Zákonný zástupce je povinen o účastníkovi 
poskytnout úplné a pravdivé údaje identifikační a kontaktní, relevantní údaje o zdravotním 
stavu a identifikační a kontaktní údaje o alespoň jednom zákonném zástupci. Poskytnutí 
těchto údajů je nezbytné pro činnost ve vztahu k účastníkovi po dobu přípravy a realizace 
akce. V případě neposkytnutí těchto údajů účastník nemůže být na akci přijat.  
 

 

 

 

https://www.uoou.cz/


Doba zpracovávání osobních údajů  
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu přípravy a trvání akce. S ohledem na více jak dvacetiletou 
existenci organizace, z důvodu uchovávání historie a důvodů uvedených dále, je možné udělit souhlas 
se zpracováním vybraných údajů i po skončení akce a uplynutí dalších zákonných důvodů. Zákonný 
zástupce účastníka tím dává souhlas se zpracováváním osobních údajů účastníka v rozsahu bodů a) až 
d) a to po dobu, po kterou budou tyto údaje relevantní ve vztahu k níže vymezeným účelům.  
Heureka bude pracovávat tyto osobní údaje za účelem:  
1) informování účastníka o akcích a projektech organizovaných Heurekou  
2) ochrany oprávněných zájmů Heureky.  
I v případě, že zákonný zástupce nedal souhlas se zpracováním osobních údajů po skončení akce, 
některé údaje jsou zpracovávány i po skončení akce na základě právních povinností, a to po dobu, 
která je stanovena právními předpisy  
 

Prohlášení a souhlas  
Svým podpisem dává zákonný zástupce Heurece souhlas se zpracováváním osobních údajů účastníka 
v souladu s Nařízením.  
Zákonný zástupce: 

 • souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů účastníka a jeho zákonných 
zástupců po dobu přípravy a realizace akce,  
• výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu účastníka,  
• souhlasí v rámci běžné dokumentace činnosti na akci pro vnitřní potřeby spolku s pořizováním a 
použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících účastníka jednotlivě, případně ve 
skupině s dalšími osobami,  
• se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro činnost účastníka na akci, 
• prohlašuje, že se seznámil se svými právy a právy účastníka v souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů, včetně práva na odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů. 


