
 

Informace o zpracování osobních údajů 
Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení 
subjektů údajů (dále jen „GDPR“) . 
 
Kdo je správce Vašich osobních údajů? 
Správcem osobních údajů je spolek Vědátoři, z. s., IČ: 07914300 se sídlem Markovická 22, 500 
03 Hradec Králové , zapsán ve spolkovém rejstříku, spisová značka L12981 vedená u 
Krajského soudu v Hradci Králové, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR 
informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.  
 
Jaké Vaše údaje zpracováváme? 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je poskytnete na přihlášce a listu 
účastníka k pobytovému táboru. 
 
Proč Vaše údaje zpracováváme? 

● Za účelem pořádání pobytových táborů v souladu s právními, bezpečnostními a 
přiměřenými organizačními podmínkami. 

● Za účelem poskytování informací o nabídce, průběhu a podmínkách pobytových táborů 
jejich účastníkům, jejich zákonným zástupcům a veřejnosti (propagace a komunikace). 

Na základě čeho údaje zpracováváme a jak dlouho? 
● Stěžejním základem pro zpracování osobních údajů jsou povinnosti, které pro nás 

vyplývají z pořádání pobytových táborů - tedy smluvní závazky, uvedené v přihlášce, 
všeobecných podmínkách a dalších dokumentech. 

● Některé údaje zpracováváme na základě tzv. oprávněného zájmu. Tím je zejména 
archivace účetních dokumentů. 

● Bez těchto údajů se neobejdeme a pořádání pobytových táborů je možné jen s jejich 
poskytnutím. To je tedy dobrovolné, ale podmiňuje účast na pobytovém táboře. 

● Pro speciální účely, týkající se marketingu, propagace a technické podpory můžeme 
dále zpracovávat Vaše kontaktní údaje nebo fotografie. To ale není nezbytnou součástí 
účasti na pobytovém táboře, proto k tomuto zpracování můžete nebo nemusíte dát 
souhlas.  

● Souhlas je dobrovolný a je možné jej kdykoli odvolat. Stačí napsat na kontaktní e-mail. 
Odvolání souhlasu ale neovlivňuje zákonnost zpracování v době, kdy byl souhlas 
poskytnut. Odvolání se zároveň nijak nedotkne zpracování údajů (byť stejných - např. 
e-mailová adresa), které zpracováváme na základě jiného důvodu. 

● Na každé přihlášce najdete souhrn informací o tom, jaké a na základě čeho 
zpracováváme. Najdete tam také informaci o tom, zda jste poskytli svůj souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro propagaci a informování o novinkách. 



 

● Lhůty, po které Vaše osobní data zpracováváme se liší podle účelu. Najdete je vždy v 
přehledu na přihlášce. 

Kdo má přístup k Vašim údajům? 
Vaše osobní údaje zpracovávají členové spolku Vědátoři, z. s.. Abychom mohli naše služby 
poskytovat v dostatečné kvalitě, mají k Vašim údajům přístup i třetí subjekty. Jedná se 
především o poskytovatele IT služeb, pojišťovacích služeb. 
 
Jaké máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů? 

● Máte právo se kdykoliv obrátit na náš spolek a dožadovat se informací nebo přístupu ke 
svým osobním údajům. Máte právo na jejich výmaz, opravu nepřesných nebo neúplných 
údajů, na omezení zpracování. Tato práva mohou být omezena pouze ze zákonných 
důvodů. 

● Kdykoliv můžete také podat stížnost k dozorovému úřadu (týkající se zpracování Vašich 
osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucí z GDPR). Dozorovým 
úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. 

 


