
PŘÍM ĚSTSKÝ KEM P
2. 7. až 7. 7. 2020 PRAHA - VIN OHRADY

Přihláška

Osobní údaje
Jm éno a přijm ení dítěte

Datum  narození

Adresa bydliště

Číslo pojišťovny

Kontaktní osoby
Osoba # 1 Osoba # 2

Jm éno a přijm ení

E-m ail

Telefonní kontakt

Kem p - přihlášení
2. 7. - 5. 7. (m ladší) 4. 7. - 7. 7. (starší)

Cena 2900 ,- 2900 ,-

Vyberte turnus* ano / ne ano / ne

*) nehodící se škrtněte

Doplňující údaje
Uveďte pohybové aktivity,

zda/pokud je dítě provozuje

Souhlas se zpracováním  údajů

ANO / NE
Souhlasím  s�tím , že TJ Sokol Královské Vinohrady bude pořizovat v�rám ci Kem pu fotografie

dítěte a zveřejňoval je na svých internetových stránkách, příp. sociálních sítích a tištěných

m ateriálech za účelem  propagace a inform ování veřejnosti o průběhu Kem pu.

Datum  a podpis
Podpisem  přihlášky závazně přihlašuji dítě na Kem p a potvrzuji, že jsem  obdržel/obdržela inform ace týkající se 

zpracování osobních údajů v�souvislosti s�účastí dítěte na Kem pu, tyto inform ace si přečetl/a a rozum ím  jim .

V dne podpis:



Inform ace o zpracování osobních údajů
V souladu s čl. 13 N ařízení Evropského parlam entu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním  osobních údajů a o volném  pohybu těchto údajů a o zrušení sm ěrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů –

dále také jen „N ařízení GDPR“) tím to poskytujem e inform ace vztahující se ke zpracování osobních údajů účastníka kem pu a jeho zákonných

zástupců, které nám  byly poskytnuty prostřednictvím  vyplnění přihlášky na kem p nebo které získám e v průběhu Kem pu (dále jen „O sobní 

údaje“)

1. Správce osobních údajů
Správcem  O sobních údajů je spolek Tělocvičná Jednota Sokol Královské Vinohrady (oddíl florbalu), sídlem  Polská 2400/1, Praha 2, Česká 

republika, IČ: 002 00 �191 (dále jen „Správce“). Lze jej kontaktovat e-m ailem  na info@ skvflorbal.cz, příp. telefonem  na +420 �777 448�802.

2. Účely zpracování a právní základy pro zpracování
1. Základním  účelem  zpracování Osobních údajů je přihlášení na kem p a kom unikace s účastníkem  kem pu i jeho zákonným i zástupci. 

Zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění sm louvy uzavřené s účastníkem  kem pu.

2. V případě, že nám  byly poskytnuty inform ace o zdravotních nebo jiných om ezeních účastníka kem pu (např. om ezení ve stravě nebo 

alergie), budem e tento druh Osobních údajů zpracovávat za účelem  zajištění toho, aby účastník kem pu nem ěl zdravotní problém y, což

je naším  oprávněným  zájm em .

�� �V případě, že nám  účastník kem pu udělil v přihlášce na kem p souhlas s pořizováním  jeho fotografií a jejich zveřejňování na našich 

internetových stránkách, našem  facebookovém  profilu a našich tištěných m ateriálech, budem e tento druh Osobních údajů 

zpracovávat za účelem  propagace klubu a inform ování veřejnosti o průběhu kem pu. Právním  důvodem  pro toto zpracování Osobních 

údajů bude právě souhlas účastníka kem pu.

4. Po konci kem pu budem e některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem  plnění archivační povinnosti, čím ž budem e plnit naší 

právní povinnost.

5. Osobní údaje budem e po ukončení kem pu zpracovávat také za účelem  obrany v případném  sporu s účastníkem  kem pu nebo jeho 

zákonným  zástupcem  a za účelem  vym áhání případného našeho nároku vůči účastníku kem pu. Jedná se o náš oprávněný zájem .

3. Příjem ci osobních údajů
Osobní údaje m ůžem e předávat následujícím  subjektům :

- naši zpracovatelé, naši trenéři

4. Doba uložení údajů
1. Osobní údaje budem e m ít uloženy do uplynutí 3 m ěsíců od skončení kem pu, na který byl účastník kem pu přihlášen.

2. Po uplynutí doby uvedené v předchozím  bodě budem e m ít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušným i právním i předpisy

a není-li tato doba stanovena, tak po dobu dalších 4 let od skončení kem pu, na který byl účastník kem pu přihlášen

5. Práva účastníka Kem pu
1. Účastník kem pu m á právo požadovat od Správce přístup k Osobním  údajům , tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda jeho osobní 

údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tom u tak, m á právo získat přístup k Osobním  údajům  a k dalším  stanoveným  

inform acím . Dále m á právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

2. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 N ařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podm ínek uvedených v čl. 17 

odst. 3 N ařízení GDPR, m á účastník kem pu právo na vým az Osobních údajů.

3. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 N ařízení GDPR, m á účastník kem pu právo na om ezení zpracování Osobních údajů

4. V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedeným i v bodech 2.2 a 2.5 výše m á účastník kem pu právo vznést nám itku proti 

zpracování Osobních údajů. V takovém  případě bude naší povinností prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak 

nebudem e dále O sobní údaje zpracovávat.

5. �V případě zpracování Osobních údajů na základě uděleného souhlasu (viz bod 2.3 výše), m á účastník kem pu právo kdykoliv tento 

souhlas odvolat. Odvoláním  souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů před jeho odvoláním .

6. Veškerá zde uvedená práva m ůže účastník kem pu uplatňovat prostřednictvím  výše uvedeného kontaktu na Správce. 

7. V případě, že se bude účastník kem pu dom nívat, že zpracováním  Osobních údajů došlo k porušení N ařízení GDPR m á právo podat 

stížnost u některého dozorového úřadu, zejm éna ve státě jeho obvyklého bydliště nebo m ísta, kde došlo k údajném u porušení. 

Tím to dozorovým  úřadem  pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 

Česká republika, IČO: 708 37 627, w w w .uoou.cz.

Tělocvičná jednota TJ Sokol Královské Vinohrady, -orbalový oddíl


