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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

k Letním kempům DAKOL 2021 

 

Pořadatel Letních kempů, společnost Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. se 

sídlem 735 72 Petrovice u Karviné 570, IČ: 25343446, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 5 (dále jen „Společnost") - jako správce osobních údajů 

poskytuje informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným 

zpracováváním. 

KE ZPRACOVÁNÍ DOCHÁZÍ V RÁMCI TÉTO ČINNOSTI: 

Realizace Letních kempů DAKOL 2021 (dále jen „kempy“), pořizování foto a audio a video 

dokumentace z realizace kempů, vedení účetnictví a další povinné evidence vycházející z právních 

předpisů a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: 

Realizace kempů, pořizování foto a audio a video dokumentace z realizace kempů  a vedení účetnictví 

a další povinné evidence vycházející z právních předpisů a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

POPIS ÚČELU ZPRACOVÁNÍ: 

Vaše osobní údaje jsou použity pro evidenci nutnou k realizaci kempů a plnění evidenčních a dalších 

povinností vyplývajících z právních předpisů a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

OPRÁVNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ: 

Ke zpracování nás opravňuje uzavření a plnění smlouvy (přihláška a účast na kempu), zákonná 

povinnost (např. vedení účetní evidence) a souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám 

udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje 

zpracovávat. 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME: 

Identifikační údaje účastníka kempu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště), 

identifikační údaje zákonného zástupce účastníka kempu (jméno, příjmení), kontaktní údaje 

zákonného zástupce účastníka kempu (telefon, e-mail). 

DOBA ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACE: 

Osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby pro 

jejich uchování dle právních předpisů a dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Při udělení souhlasu na 

dobu neurčitou po jeho odvolání. 

KATEGORIE ZPRACOVATELŮ NEBO PŘÍJEMCŮ, KTERÝM OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽEME POSKYTNOUT: 

Zaměstnanci a další osoby pověřené společností realizovat kempy a služby, účetní firma,  

provozovatelé datových, serverových a e-mailových služeb.  
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Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, 

Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích 

zákona. 

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Přímo od Vás. 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM:  

Nepředávají se. 

JAKÁ MÁTE PRÁVA? 

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva: 

- požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů, 

- požadovat umožnění přístupu ke zpracovávaným osobním údajům,  

- požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje 

jsou nepřesné), 

- požadovat vymazání vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v 

souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů, 

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

- požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla), 

- podat stížnost dozorovému orgánu 

- pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se 

zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování 

vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA? 

Svá práva vůči Společnosti uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro 

ochranu osobních údajů: Mgr. Jaroslav Kolarz, tel. 595 391 033, 595 391 022, e-mail: 

kolarz.jaroslav@dakol-karvina.cz 

 


