Informace
ke zpracování osobních údajů nezbytných pro účast dítěte na letním
táboře
dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých
zákonů
Vzhledem k účasti Vašeho dítěte na LDT Pětník jste nám poskytli osobní údaje, které jsou pro
nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné a v případě nutnosti je po nás mohou dále
vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.),
kterým jsme povinni je poskytnout.
Správcem osobních údajů je provozovatel tábora, Pionýr, z.s., 78. pionýrská skupina Skalka,
Štítného 29, Praha 3 (oddíl Pětník).
Osobní údaje obsažené v přihlášce a jejích součástech (nástupní list ad.) budou zpracovávány
po dobu přípravy letního tábora, tj. od jejich poskytnutí objednatelem, po dobu konání
letního tábora a dále po dobu, kdy jsme povinni uchovávat dokumentaci tábora (2 roky).
Následně budou údaje skartovány či smazány.
Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a
organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb,
pořádaných organizátorem.
Informujeme Vás, že v rámci tábora jsou pořizovány fotografie (podobizny), videozáznamy a
audiozáznamy, které slouží pro dokumentační a prezentační účely. Tyto záznamy mohou být
zveřejňovány na webových stránkách tábora www.taborpetnik.cz a FB profilu tábora
„Pětník“. Jedná se o běžné fotky a videa pořizované při hrách, prováděných činnostech a
hromadné táborové fotografie.

Souhlas
s pořizováním, užitím, zpracováním a uchováváním osobních údajů
Zdvořile Vás dále žádáme o udělení souhlasu, že můžeme pořízené fotografie či audio/video
záznamy použít ve vztahu k soutěžím apod. s uvedením jména, popř. příjmení dítěte, věku
dítěte, místa a času pořízení, a to na webových stránkách tábora www.taborpetnik.cz a FB
profilu tábora „Pětník“.
souhlasím

nesouhlasím

Souhlas
pro potřeby zdravotní péče
Na základě níže uvedeného souhlasu zákonného zástupce smí pověřená osoba (hlavní
vedoucí/zdravotník) z personálu LDT Pětník doprovázet dítě do nemocničního zařízení,
seznamovat se s nezbytnou zdravotní dokumentací dítěte, rozhodovat v přiměřené míře o
způsobu ošetření dítěte a převzít dítě zpět z nemocničního zařízení. Pověřená osoba může
rozhodnout o nutnosti odjezdu dítěte z letního tábora domů ze zdravotních důvodů, což
zajistí v součinnosti se zákonným zástupcem dítěte, či jím pověřenou osobou, jak je
zákonným zástupcem uvedena v nástupním listu, který je nedílnou součástí přihlášky.
souhlasím

nesouhlasím

Souhlas
se zasíláním sdělení o plánovaných akcích
Pokud máte zájem dozvědět se o námi pořádaných akcích, tj. především jarním výletu a
nadcházejícím letním táboře pro děti, žádáme Vás o souhlas s využitím kontaktního emailu
Vámi uvedeného v přihlášce, na který Vám zašleme tyto informace. Tento souhlas můžete
kdykoli
odvolat
mailem
na
adresu
h.vedouci@taborpetnik.cz
či
prihlasky.taborpetnik@gmail.com.
souhlasím

V…………………………

nesouhlasím

Dne…………………………

Jméno zákonného zástupce:……………………………………………………………………..

Podpis zákonného zástupce:……………………………………………………………………..

