
 
 Souhlas se zpracováním osobních údajů včetně poučení  
 
pro účastníky LDT Blata v termínu 30.7. - 12.8. 2022  
 
Já, níže podepsaný/á zákonný zástupce:  
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………  
Narozen/a: …………………………………………………………………………………………………………………………  
Bytem: ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
(dále jen „Subjekt údajů“)  
Uděluji tímto Spolku RAK, sídlem U Pily 259, 460 08 Liberec 19, IČO: 46747303, zapsaném ve spolkovém rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod zn. L 1748, zastoupeným Petrem Kollertem – předsedou, 
SOUHLAS se zpracováním osobních údajů mé dcery/syna, a to za níže uvedených podmínek:  
 
Jméno a příjmení dcery/syna: ………………………………………………………………………………….  
Narozen/á: ……………………………………………………………………………………………………………….  
Bytem: ……………………………………………………………………………………………………………………..  
 
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:  

- Jméno a příjmení účastníka tábora  

- Datum narození účastníka tábora  

- Adresa trvalého pobytu účastníka tábora  

- Určení (číslo nebo název) zdravotní pojišťovny účastníka tábora  

- Informace o zdravotním stavu a zdravotním omezení účastníka tábora  

- Telefonní a emailový kontakt na zákonného zástupce po dobu trvání tábora  
 
2. Účel zpracování osobních údajů:  

a) Osobní údaje  

- slouží pro úspěšnou a bezpečnou realizaci LDT Blata konaného v době 30.7. – 12.8. 2022 na Blatech a dalších 
místech dle programu  

- slouží k zabezpečení stravování, zdravotní péče a dopravy  
 
SOUHLASÍM ANO NE*  
b) Fotografie pořízené v průběhu LDT Blata mohou být zveřejněny na webu www.spolekrak.cz a na Facebooku 
Spolku RAK. Vždy je focena akce, průběh akce, nikoliv konkrétní děti, a to pouze pro účel propagace činnosti 
spolku.  
 
3. Doba zpracování údajů:  
Osobní údaje – po dobu realizace LTD Blata 2022 a následně 1 rok archivace.  
Fotografie pořízené v průběhu tábora – trvale na www.spolekrak.cz  
 
4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:  

- Dopravci v rámci ČR – využití dle programu  

- Poskytovatelé služeb – programů pro doložení věku účastníka tábora kvůli čerpání slev a výhod  

- Zdravotní záchranné službě, lékařům v případě úrazu, zranění nebo onemocnění účastníka tábora  
 
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ohraně osobních údajů – viz. níže, že výše 
uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.  
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 30.7.2022   ………………………………………………………………………………………………  

podpis zákonného zástupce účastníka tábora, subjektu údajů  



 
Poučení Subjektu údajů  
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 
27.4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:  
- Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených 
podmínek.  

- Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je uveden v části 2. „Účel zpracování osobních údajů“. Bez 
souhlasu Subjektu údajů se zpracováním osobních údajů není možno ze strany Správce naplnit předmět účelu 
zpracování osobních údajů.  

- Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k 
profilování.  

- Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele.  

- Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.  

- Správce nepředá osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám 
než těm, které byly uvedeny výše.  

- Subjektu údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od 
Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést 
námitku proti zpracování, dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li zato, že 
Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.  

- Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů p. Petra Kollerta, e-mail: petrkollert@seznam.cz  
 


