Pořadatel: KOMETA Spolu, s.r.o., Husova 786, 537 01 Chrudim, IČ 275 57 901,
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Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
Tento dokument je nedílnou součástí Přihlášky k pobytu. Zákonný zástupce svým podpisem na Přihlášce
k pobytu potvrzuje i svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a to v rozsahu uvedeném níže:
Souhlasím s tím, aby pořadatel letního dětského tábora KOMETA, společnost KOMETA Spolu, s.r.o.,
IČ: 27557901, DIČ: CZ27557901, Husova 786, 537 01 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25929 (dále jen „Společnost“), jakožto správce osobních údajů,
zpracovávala níže uvedené osobní údaje, pro níže stanovené účely, v rámci:
➢

zákonných důvodů (vyhláška o provozování Zotavovacích akcích, zdravotní deníky, pro účely Krajské
hygienické stanice, zákon o účetnictví, záznam o úrazu, aj.). – doba poskytnutí souhlasu 1 rok
•
jméno a příjmení dítěte
•
datum narození dítěte
•
bydliště dítěte
•
zdravotní pojišťovna
•
posudek o zdravotní způsobilosti
•
zápis o lékařském vyšetření nebo ošetření dítěte
•
jména, telefonní kontakt, emailový kontakt na zákonné zástupce (typicky otec a matka)
•
fakturační údaje

➢

administrativní, technická příprava a provoz tábora (uzavření úrazového pojištění, vedení jmenných
seznamů a kontaktních informací, zmocnění k vyzvednutí dítěte, zveřejňování výsledků v soutěžích na
táborových nástěnkách nebo webových stránkách tábora, aj.) – doba poskytnutí souhlasu 1 rok
•
jméno a příjmení dítěte
•
dat. narození dítěte
•
bydliště dítěte
•
jména, telefonní kontakt, emailový kontakt na zákonné zástupce (typicky otec a matka)

➢

poskytnutí služby a marketingové činnosti (evidování zákonného zástupce nebo dítěte jako
potenciálního účastníka, přednostní rezervace a nabídky pro následující ročníky) – doba poskytnutí
souhlasu 2 roky
•
jméno a příjmení dítěte
•
věk dítěte
•
bydliště dítěte
•
jména, telefonní kontakt, emailový kontakt na zákonné zástupce (typicky otec a matka)

➢

pořizování fotografií a kamerového záznamu – doba poskytnutí souhlasu 10 let
•
jméno a příjmení dítěte
•
fotografie nebo videozáznamy zachycující dítě v rámci táborových aktivit a jejich zpracování v
tištěné nebo elektronické podobě zejména formou jejich uveřejnění na oficiálních webových
stránkách
–
http://www.kometa.cz,
http://www.kometa-tabor.cz,
http://www.facebook.com/detskytaborkometa .

Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 – dále jen GDPR) a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu.
Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně a to pouze v míře nezbytné pro
účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv písemně odvolat. Beru na vědomí,
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že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna, a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování
založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním). Dále beru na vědomí, že v případě vypovězení
souhlasu/částečné vypovězení údajů je Společnost oprávněna zrušit pobyt pro dané dítě s ohledem na
nemožnost splnění zákonných kritérií pro provozování tábora.
Zpracování osobních údajů je prováděno Společností, a jí pověřenou osobu. Osobní údaje nejsou předávány
třetí osobě, jen a pouze v případě zákonného požadavku (např. Krajská hygienická stanice, aj.)
Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl společností informován o svých právech a
povinnostech, zejm. o svém právu:
A) na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
B) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
C) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či
jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)
D) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
E) na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
F) na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely
oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR)
G) podat proti správci stížnost u dozorového orgánu - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz (čl. 77 GDPR)
Výše uvedená práva mohu uplatňovat u Společnosti na této kontaktní adrese: KOMETA Spolu, s.r.o., Husova
786, 537 01 Chrudim, e-mail: kometa@kometa.cz. Společnost odpoví do jednoho měsíce po obdržení žádosti,
ve složitějších případech je oprávněna lhůtu prodloužit až o dva měsíce.
Prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela
dobrovolné.
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