Letní příměstský tábor – zpracování osobních údajů
Vážení rodiče,
v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů vám poskytuji informaci o zpracování
osobních údajů dětí, zákonných zástupců a případně dalších osob v souvislosti s konáním letního
příměstského tábora.
V této souvislosti vám sděluji, že osobní údaje obsažené na přihlášce jsou zpracovány jako údaje
nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (přihlášení dítěte na letní
příměstský tábor) a toto zpracování je prováděno na základě právního titulu uvedeného v Obecném
nařízení o zpracování osobních údajů.
Správce zpracovává osobní údaje uvedené na přihlášce letního příměstského tábora v souladu
s čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Veškerá další zpracování může správce provádět pouze na základě vámi uděleného souhlasu. Žádám
vás o seznámení se s touto informací o zpracování osobních údajů a udělení informovaného souhlasu,
kterým vyjádříte své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování osobních
údajů.
V souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“), uděluji
souhlas Lesní mateřské škole Remízek, z.s., se sídlem Milčice 5, 387 16 Kraselov, IČ: 02445620,
(dále jen „správce osobních údajů“), ke zpracování osobních údajů zákonného zástupce a osobních
údajů mého nezletilého dítěte, popř. osobních údajů osob pověřených zákonným zástupcem
k vyzvedávání nezletilého dítěte z letního příměstského tábora, za účelem zajištění provozu letního
příměstského tábora konaného ve dnech 9. – 13. 7. a 16. – 20. 7. 2018 v Milčicích při Lesní mateřské
škole Remízek.
Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu uvedeném na přihlášce k vedení evidence docházky,
stravy dítěte, k zajištění zdraví a bezpečnosti dítěte (stravovací omezení, alergie) a dále pro propagační
a informační činnost správce (fotografie, autorská díla dětí). Osobní údaje osob pověřených zákonným
zástupcem k vyzvedávání nezletilého dítěte z letního příměstského tábora budou zpracovávány
v rozsahu jméno a příjmení, č. mobilního telefonu, č. dokladu totožnosti, za účelem předání dítěte
oprávněné osobě.
Správce zpracovává osobní údaje uvedené na přihlášce letního příměstského tábora v souladu s čl. 6
odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny před jejich
zpřístupněním neoprávněným osobám.

Telefonní kontakty na zákonné zástupce dětí a osoby oprávněné k vyzvedávání dětí může správce
vložit do mobilního telefonu využívaného pro provoz Lesní mateřské školy Remízek, z.s. Fotografie
pořízené při činnostech dětí v průběhu letního příměstského tábora umístí správce na
http://lmsremizek.rajce.idnes.cz/ a heslo sdělí zákonným zástupcům dítěte individuálně. Veškerá
komunikace se zákonnými zástupci dítěte bude probíhat telefonicky (telefonní hovor, sms zpráva)
nebo elektronicky z e-mailové adresy info@skolkaremizek.cz nebo anetaira@seznam.cz.
Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu konání letního příměstského tábora, následně budou
zlikvidovány. Fotografie umístěné na webu https://www.skolkaremizek.cz/ budou zlikvidovány po
uplynutí 1 měsíce od ukončení letního příměstského tábora. Nad rámec takto stanovené doby je
správce oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po
dobu potřebnou k vymáhání práv, případně dokud nenastane jiná okolnost, jež může mít za následek
ukončení zpracování osobních údajů.
V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů mám právo

-

kdykoliv odvolat udělený souhlas (odvolání souhlasu nevede k vyřazení dítěte z účasti na letním
příměstském táboře, ale může být důvodem pro omezení některých jeho aktivit nebo činností
s účastní na letním příměstském táboře spojených),

-

vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,

-

vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,

-

žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,

-

žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich
zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,

-

žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,

-

vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího
profilování,

-

nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,

-

mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho
měsíce od obdržení žádosti správcem.

Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit prostřednictvím e-mailové
adresy anetaira@seznam.cz nebo písemně na adrese Lesní mateřská škola Remízek, Milčice 5, 387 16
Kraselov, a že mám rovněž právo obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého správce
jmenoval a jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na adrese www.skolkaremizek.cz, a právo podat
stížnost k příslušnému dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) v souvislosti se
zpracováním osobních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených na přihlášce dítěte k letnímu příměstskému táboru
uděluji správci k výše uvedenému účelu a ve výše uvedeném rozsahu po dobu trvání letního
příměstského tábora nebo do jeho odvolání.

Datum, podpis

