INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(k přihlášce na tábor TJ Sokol Praha Dejvice I.)
1. Účastník tábora, resp. jeho zákonný zástupce uděluje tímto souhlas spolku TJ Sokol Praha Dejvice I., se
sídlem Bubenečská 4/181, 160 00 Praha 6, (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, zpracovávat následující osobní údaje:
-

jméno a příjmení dítěte a rodičů
adresa rodičů
telefonní číslo rodičů
emailová adresa
datum narození
informace o tom, zda je dítě plavcem
informace o zdravotních omezeních dítěte
fotografie

2. Jméno a příjmení dítěte a rodičů, adresa rodičů a datum narození dítěte budou zpracovány za účelem
identifikace účastníka tábora.
Telefonní číslo rodičů a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem komunikace Správce s rodiči
účastníka tábora.
Informace o tom, zda je dítě plavcem, bude zpracována za účelem minimalizace zdravotních rizik.
Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.
Informace o zdravotních omezeních dítěte budou jakožto citlivé osobní údaje zpracovány za účelem
minimalizace rizika ohrožení zdraví dítěte. Takové zpracování umožňuje ust. § 9 písm. b) zákona o
ochraně osobních údajů.
Fotografie budou zpracovány za účelem prezentace sportovních akcí a dalších činností Správce, a to
zejména na webových stránkách a nástěnkách Správce.
3. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání tábora a dále po dobu 3 let od jeho ukončení.
Fotografie budou zpracovávány po dobu 100 let od jejich pořízení.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i
tito zpracovatelé:
- poskytovatel databázového softwaru MS Access, společnost MICROSOFT s.r.o., se sídlem
Vyskočilova 1561/4a, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 47123737
- paní Eva Pecharová, IČ: 71082611, se sídlem Žitomírská 12, Praha 10
- poskytovatel účetního softwaru POHODA, společnost STORMWARE s.r.o., se sídlem Za
Prachárnou 4962/45, Jihlava, IČ: 252 13 142
- případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
v současné době Správce nevyužívá.
5. Účastník tábora, resp. jeho zákonný zástupce má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:
- požadovat po Správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
- požadovat po Správci vysvětlení důvodu zpracování jeho osobních údajů,
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na Spolek nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Datum:

____________________

_____________________
podpis oprávněné osoby

