Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)
1. Informace o zpracování osobních údajů
1.1 Základní ustanovení
Při odesílání závazné přihlášky beru na vědomí, že organizátor kempu Junior florbal, z. s., č.p. 360,
783 56 Doloplazy, spisová značka vedená u Krajského soudu v Ostravě, je správcem osobních údajů
přihlášených účastníků Junior florbal kempu, jejich zákonných zástupců a kontaktních osob ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů se shromažďováním, evidencí, úschovou, zpracováním shora uvedených
osobních údajů.
1.2 Jaké informace ukládáme?
1.2.1 Osobní údaje účastníků kempu
•
•
•
•

jméno a příjmení
datum narození
adresa bydliště
telefonní číslo

1.2.2 Osobní údaje zákonných zástupců účastníků
•
•
•
•

jméno a příjmení
adresa bydliště
telefonní číslo
e-mailová adresa

V případě fakturace účastnického poplatku: název, adresa, IČ/DIČ firmy.
1.3 Důvod a doba uchování osobních údajů
Poskytnuté osobní údaje využíváme k účelu evidence účastníků Junior florbal kempu a s tím
souvisejícími činnostmi dle zákonem stanové lhůty po dobu 3 let od účasti dítěte na akci.
2. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný, souhlasím v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů se shromažďováním, evidencí,
úschovou a zpracováním níže uvedených osobních údajů účastníka akce Junior florbal kemp a osobní
údaje jeho zákonného zástupce po dobu zákonně nezbytně nutnou.
•
•
•
•
•
•
•

jméno a příjmení
datum narození
adresa bydliště
telefonní číslo
e-mailová adresa
zdravotní údaje
údaje o identifikaci zdravotní pojišťovny

Dále souhlasím, dle tohoto nařízení, s poskytnutím a uchováváním foto a video záznamů z akce za
účelem prezentace Junior florbal kempu na webu, sociálních sítích, marketingových propagačních
materiálech (letáky, brožury, bannery a jiné propagační materiály)

2.1 Odvolání souhlasu, výmaz osobních údajů
Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě souhlasu uděleného při
odeslání přihlášky účastníka akce, který lze kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není
dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.
Odvolat souhlas lze kdykoli písemně (resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu
Správce), a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi
subjektem údajů a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti.
Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce
zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů. Tímto rovněž není dotčeno právo
požadovat výmaz i těchto osobních údajů, které jsou stále v držení Správce.
2.2 Zpracovatelé a příjemci osobních údajů
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, případně zpracovatelem osobních údajů, tj.
subjektem poskytujícím Správci služby, při kterých dochází k nakládání s osobními údaji (např.
správce IT sítě, poskytovatel webhostingu apod.). Osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný
výše uvedený zpracovatel v České republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o
technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá
v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Osobní údaje mohou být
za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům
apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným
subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.
2.3 Předávání osobních údajů do třetích zemích
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V případě,
že by vznikla potřeba osobní údaje mezinárodní organizaci předat, požádá správce o samostatný
souhlas pro tento účel.
2.4 Automatizované rozhodování
Osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani
profilování.
2.5 Informace o právech subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, jejich přenos, popřípadě omezení zpracování.
2.6 Kontakt na pověřenou osobu
V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů
včetně stížností se lze obrátit na Správce na e-mail info@juniorkemp.cz.
2.7 Kontaktní údaje dozorového úřadu
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se
rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170
00 Praha 7.

