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Tento dokument poskytuje členům spolku, účastníkům (popřípadě jejich zákonným         
zástupcům) akcí pořádaných spolkem, informace o způsobu zpracování jejich osobních dat           
a o právech s nimi souvisejících.  
 
Vzhledem k tomu, že je problematika zpracování osobních dat rozsáhlá, rozdělili jsme            
dokument na několik částí dle druhu aktivit spolku. Takto se můžete v problematice             
zpracování osobních dat lépe a efektivněji orientovat.  

Zotavovací akce a jiné akce pro děti (tábory) 
Pro potřeby konání těchto akcí, jsou zapotřebí informace o účastnících a jejich zákonných             
zástupcích.  
O účastnících se sbírají tyto informace:  

Jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště a zdravotní stav. Tyto informace            
sbíráme za účelem identifikace účastníka a zjištěním jeho zdravotího stavu. Všechny tyto            
údaje jsou povinné ze zákona a musí být archivovány po dobu pěti let po skončení tábora,                
pokud není stanoveno jinak, v podmínkách dotačních programů. 

 
O zákonných zástupcích se sbírají tyto informace:  

Jméno, příjmení, bydliště. Tyto informace sbíráme za účelem identifikace zákonného          
zástupce. Toto je také dáno zákonem o pořádání akcí pro děti a stejně jako předchozí se                
archivují po dobu pěti let od skončení tábora, pokud není stanoveno jinak v podmínkách              
dotačních programů.  

Emailová adresa a telefonní číslo. Tyto kontaktní údaje sbíráme za účelem efektivní            
komunikace se zákonnými zástupci. Dále je využíváme pro posílání nabídky dalších aktivit            
spolku, které by mohly být relevantní pro dané účastníky. Tyto informace uchováváme v             
databázi na základě souhlasu. V okamžiku zrušení tohoto souhlasu jsou tedy smazány.  
 
Se všemi těmito informacemi pracují pouze vedoucí a pracovníci tábora, kteří to opravdu             
potřebují. Informace o účastnících tábora předáváme pouze institucím, kde je to nutné.            
Mohou to být tyto: hygienická stanice, pojišťovna, obce a nadace v rámci podpory dotační              
činnosti. Po skončení zákonné archivační doby, popřípadě dotačního programu, jsou data           
zničena. Kontaktní informace na základě zrušení souhlasu dříve, či později.  
 
 



Vaše další práva 
Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo             
na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že               
zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních             
údajů, případně u soudu. 
 

Ostatní akce pro děti (víkendovky bez rodičů) 
Pro potřeby konání těchto akcí, jsou zapotřebí informace o účastnících a jejich zákonných             
zástupcích.  
O účastnících se sbírají tyto informace:  

Jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště a zdravotní stav. Tyto údaje jsou             
důležité pro identifikaci účastníka a seznámení se s jeho zdravotním stavem pro účely             
přípravy programu akce apod.  

 
O zákonných zástupcích se sbírají tyto informace:  

Jméno, příjmení, bydliště. Tyto informace sbíráme za účelem identifikace zákonného          
zástupce.  

Emailová adresa a telefonní číslo. Tyto kontaktní údaje sbíráme za účelem efektivní            
komunikace se zákonnými zástupci. Dále je využíváme pro posílání nabídky dalších aktivit            
spolku, které by mohly být relevantní pro dané účastníky. Tyto informace uchováváme v             
databázi na základě souhlasu. V okamžiku zrušení tohoto souhlasu jsou tedy smazány.  
 
Se všemi těmito informacemi pracují pouze vedoucí akce, kteří to opravdu potřebují. Tyto             
data dále nikam nepředáváme a neposkytujeme třetí osobě. Pouze v případě, že se na tyto               
akce vztahuje povinnost dotačního programu.  

Tyto informace uchováváme po dobu akce a rok po akci, z důvodu možného             
pozdějšího řešení vzniklých situací (pojištění při úrazu, apod.).  
 
Vaše další práva 
Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo             
na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že               
zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních             
údajů, případně u soudu. 
 

Vícedenní akce pro rodiče s dětmi 
Tato sekce je pro víkendové pobyty, kterých se účastní také zákonný zástupce (víkendovka             
pro rodiny, apod.) 
 
Pro potřeby takové akce se sbírají o účastnících následující informace: 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní stav nezletilých účastníků.         
Jméno, příjmení a bydliště zákonných zástupců. Tyto údaje jsou důležité pro identifikaci            



účastníka a jeho zákonného zástupce a seznámení se se zdravotním stavem nezletilého            
účastníka  pro účely přípravy programu akce apod. 

Emailová adresa a telefonní číslo. Tyto kontaktní údaje sbíráme za účelem efektivní             
komunikace se zákonnými zástupci. Dále je využíváme pro posílání nabídky dalších aktivit            
spolku, které by mohly být relevantní pro dané účastníky. Tyto informace uchováváme v             
databázi na základě souhlasu. V okamžiku zrušení tohoto souhlasu jsou tedy smazány.  
 
Se všemi těmito informacemi pracují pouze vedoucí a pracovníci akce, kteří to opravdu             
potřebují. Tyto data dále nikam nepředáváme a neposkytujeme třetí osobě. Pouze v            
případě, že se na tyto akce vztahuje povinnost dotačního programu. 

Tyto informace uchováváme po dobu akce a rok po akci, z důvodu možného             
pozdějšího řešení vzniklých situací (pojištění při úrazu, apod.). 
 
Vaše další práva 
Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo             
na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že               
zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních             
údajů, případně u soudu. 

Jednodenní akce pro děti a kroužky vedené spolkem 
Kroužky a výtvarné ateliéry 
 
Pro potřeby této akce sbíráme následující informace: 

Jméno, příjmení, datum narození a zdravotní stav účastníka. Tyto údaje jsou důležité            
pro identifikaci účastníka a přihlášení na akci, Také na přípravu a přizpůsobení aktivit věku a               
zdravotnímu stavu účastníků.  

Jméno, příjmení a bydliště zákonného zástupce. Tyto údaje jsou potřeba na vyplnění            
příjmového dokladu do účetnictví a identifikaci zákonného zástupce. Účetnictví se archivuje           
po dobu pěti let.  

Emailová adresa a kontaktní telefon zákonného zástupce. Tyto kontaktní údaje          
sbíráme za účelem efektivní komunikace. Dále je využíváme pro posílání nabídky dalších            
aktivit spolku, které by mohly být relevantní pro dané lidi. Tyto informace uchováváme v              
databázi na základě souhlasu. V okamžiku zrušení tohoto souhlasu jsou tedy smazány.  
 
Se všemi těmito informacemi pracují pouze vedoucí a pracovníci akce, kteří to opravdu             
potřebují. Tyto data dále nikam nepředáváme a neposkytujeme třetí osobě.  
 
Vaše další práva 
Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo             
na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že               
zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních             
údajů, případně u soudu. 



Členové spolku 
O členech spolku jsou uchovávány tyto údaje: 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště. Tyto údaje jsou důležité pro identifikaci           
člena sdružení.  

Emailová adresa a telefonní číslo. Tyto kontaktní údaje sbíráme za účelem efektivní             
komunikace se členy. Dále je využíváme pro posílání nabídky dalších aktivit spolku, které by              
mohly být relevantní. Tyto informace uchováváme v databázi na základě souhlasu. V            
okamžiku zrušení tohoto souhlasu jsou tedy smazány.  
 
Se všemi těmito informacemi pracují pouze vedoucí spolku a rada spolku. Tyto data dále              
nikam nepředáváme a neposkytujeme třetí osobě. Po skončení dané akce jsou data            
zničena. Kontaktní informace na základě zrušení souhlasu dříve, či později.  
 
Vaše další práva 
Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo             
na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že               
zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních             
údajů, případně u soudu. 

Přírodní dětský klub 
O účastnících se sbírají tyto informace:  

Jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště a zdravotní stav. Tyto informace            
sbíráme za účelem identifikace účastníka a zjištěním jeho zdravotího stavu. Tyto informace            
jsou nezbytné za účelem identifikace dítěte a pro práci s dítětem bez doprovodu zákonného              
zástupce.  

 
O zákonných zástupcích se sbírají tyto informace:  

Jméno, příjmení, bydliště. Tyto informace sbíráme za účelem identifikace zákonného          
zástupce.  

Emailová adresa a telefonní číslo. Tyto kontaktní údaje sbíráme za účelem efektivní            
komunikace se zákonnými zástupci. Dále je využíváme pro posílání nabídky dalších aktivit            
spolku, které by mohly být relevantní pro dané lidi. Tyto informace uchováváme v databázi              
na základě souhlasu. V okamžiku zrušení tohoto souhlasu jsou tedy smazány.  
 
Se všemi těmito informacemi pracují pouze vedoucí a pracovníci dětského klubu, kteří to             
opravdu potřebují. Tyto data dále nikam nepředáváme a neposkytujeme třetí osobě. Po            
skončení zákonné archivační doby jsou data zničena. Kontaktní informace na základě           
zrušení souhlasu dříve, či později.  
 
Vaše další práva 
Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo             
na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že               



zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních             
údajů, případně u soudu. 
 
 


