
Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z.s., se sídlem Luční 179, 25163 
Všestary, IČ: 4943911, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

- jméno a příjmení rodiče

- jméno a příjmení dítěte (dětí)

- rodné číslo, datum narození dítěte (dětí)

- bydliště, konkrétně obec

- zdravotní omezení dítěte (alergie a diety)

- e-mail 

- telefonní číslo

2. Výše uvedené údaje je nutné zpracovat za účelem organizace příměstského tábora Prales. Budou využity 
pro zajištění bezpečného předání dítěte na/z tábora, poskytnutí stravování dle zdravotného omezení, dále 
zvýšené pozornosti v péči o děti s alergií nebo jiným omezením. Kontakty (e-mail, telefon) budou využity pro 
případný kontakt na rodiče a poskytnutí  dalších informací k táboru, a dále také pro marketingové účely 
Správce, který je může využít  pro e-mailovou nabídku podobných akcí. Údaje o zdravotním omezení a 
rodném čísle dítěte budou  Správcem zpracovány jenom po dobu poskytnutí plnění a budou smazány po 
ukončení všech táborů Prales, nejpozději v průběhu září 2018. Zbytek osobních dat bude zpracován pro 
evidenci plnění po dobu 10 let, následujících po roku, ve kterém se konala akce.

3. S  výše  uvedeným  zpracováním  udělujete  svůj  výslovný  souhlas.  Souhlas  lze  vzít  kdykoliv  zpět,  a  to 
zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti podpora@klubctyrlistek.cz.

4. Zpracování  osobních údajů je  prováděno Správcem, nebo partnerskou společností  Starforest,  s.r.o.,  se 
sídlem Luční 179, 25163 Všestary, IČ: 05939941. V současné době společnost nevyužívá jiné zpracovatele 
dat, nicméně je možné, že sa tato skutečnost v budoucnu změní.

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

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit 
se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Strančice, 9. února 2018
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