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Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR 
 
Požadovaný souhlas:   Příjmení dítěte:   
  
Tímto poskytuji spolku Kaleidoskop zážitků, z. s., IČ 09609571 coby správci osobních údajů souhlas se 
zpracováním níže uvedených osobních údajů pro níže stanovené účely a po dobu trvání a propagace tábora až 
do odvolání tohoto souhlasu:  
  
Fotografie (pořizování, 
zveřejňování)  
  

Informování o aktivitách tábora, propagace tábora, zvýšení zájmu o 
činnosti na táboře na webových stránkách tábora, na nástěnkách a jiných 
veřejně dostupných místech na táboře, na sociálních sítích.  
  

ANO  

Audio či videozáznam  Propagace tábora, informování o činnosti tábora, zvýšení zájmu o 
táborových aktivitách na webových stránkách tábora, na sociálních 
sítích.  
  

ANO  

Jméno, příjmení osoby,  
dosažené výsledky  
  

Informování o aktivitách tábora, propagace tábora, (soutěže, olympiády, 
sportovní, kulturní a umělecké akce) na táborovém webu a sociálních 
sítích, na nástěnkách a jiných veřejně dostupných místech na táboře.  
  

ANO  

Jméno, příjmení osoby, 
příp. datum narození, 
rodné číslo  
  

Souhlas s převozem k lékařskému ošetření osobním automobilem v 
případě drobného úrazu na táboře.  
  

ANO  

Jméno, příjmení dítěte, 
oddíl  
  

Zveřejnění písemností a jiné projevy osobní povahy osoby za účelem 
prezentace a propagace tábora a informování o aktivitách tábora 
(slohové práce, výtvarné práce, hudební vystoupení s vysvětlujícím 
komentářem) na táborovém webu, na nástěnkách, na jiných veřejně 
dostupných místech na táboře a na sociálních sítích.  
  

ANO  

Jméno, příjmení dítěte, 
oddíl  
  

Zveřejnění seznamu osob a jejich rozdělení do oddílu a jiných veřejně 
dostupných místech na táboře. (např. přehled ubytovaných).  
  

ANO  

Jméno, příjmení dítěte, 
příp. dat. narození,  
rodné číslo, bydliště  
  

Evidování údajů o osobách, které jsou uvedeny na závazných 
přihláškách.  
  

ANO  

  
Zásady ochrany osobních údajů:  
Spolek Kaleidoskop zážitků, z. s., postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, a dalšími 
právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.  
  
Klademe si za cíl chránit vaše soukromí. S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s našimi povinnostmi 
vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a chráníme je v možné míře. Tyto 
zásady ochrany osobních údajů popisují, jak získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje. 
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Základní osobní a identifikační údaje:  
Jméno a příjmení, datum narození a rodné číslo, bydliště, akademický titul, název obchodní firmy, IČO, DIČ, 
fakturační adresa a dodací adresa (pokud ji požadujete zadat), telefonní čísla a kontaktní e-mail.  
  
Tyto údaje vznikají při objednávkách nebo u služeb nabízených spolkem Kaleidoskop zážitků, z. s. Rozsah 
zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na 
základě zákona (bez Vašeho souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.  
  
Zpracovávání se souhlasem:  
Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely, pro které je nezbytný Váš souhlas, a to po dobu a způsobem, jak 
je uvedeno v konkrétním souhlasu.  
  
Jak můžete odvolat svůj souhlas:  
Tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat výslovným a 
srozumitelným projevem vůle e-mailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní. Nezbytnou 
náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte.  
  
Právo na informace o zpracovávaných osobních údajích  
Každý má ve smyslu § 11 a § 12 zákona na ochranu osobních údajů nárok na přístup ke svým osobním údajům 
a informacím. Můžete se nás tedy dotázat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme.  
Veškeré získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele tábora a nikdy nebudou 
poskytovány třetím osobám.  
  
Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o svých právech, povinnostech a souhlasím se všemi 
ustanoveními této přihlášky. Dále prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že poskytnutí osobních údajů je 
zcela dobrovolné a souhlasím s poskytováním osobních údajů provozovateli tábora.  
   
V   Dne   
  
  
  
  
   

Hůlkovým písmem jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce) a závazný podpis  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


