
 
 
 

 
INFORMACE A POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
 
 

Správce osobních údajů, Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého 652, IČO: 47254891, se sídlem Palackého 652, Blatná 388 01 (dále 
jen „DDM“), tímto poskytuje následující poučení a informaci o právech dítěte, které se na základě přihlášky má účastnit dětského 
tábora, a jeho zákonného zástupce:  
 
Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími 
informacemi. 
 
 

1) Povinně poskytované osobní údaje 

Osobní údaje vyplněné pod bodem 1) přihlášky a v prohlášení o zdravotním stavu v příloze přihlášky je Vaší povinností poskytnout 
DDM pro účely účasti dítěte na dětském táboře. Povinnost poskytnutí uvedených osobních údajů pro Vás vyplývá ze zákona, 
zejména zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Zpracování těchto osobních údajů 
je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na DDM jako správce vztahuje. DDM tedy není povinno získat Váš souhlas se 
zpracováním těchto osobních údajů. 
 
 
 

 

2) Dobrovolně poskytované osobní údaje  

Poskytnutím osobních údajů pod bodem 2) přihlášky udělujete svůj souhlas DDM s jejich zpracováním a správou pro účel účasti 
dítěte na dětském táboře. Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné. Dobrovolně poskytnuté osobní údaje nebudou sděleny 
třetím osobám. 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze bezplatně kdykoliv odvolat na adrese sídla DDM anebo na emailové adrese: 
lubos.srb@ddmblatna.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho 
odvolání z Vaší strany. 
 
 

3) Informace a poučení 

Všechny osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v  souladu s platnými právními předpisy, 
zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i 
příslušných norem Evropské unie, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. nařízení GDPR. 
 

Máte povinnost uvádět osobní údaje správně a pravdivě. Osobní údaje zpracovává a uchovává DDM po dobu trvání dětského 
tábora a dále nejdéle po dobu jednoho (1) roku ode dne jeho skončení. V případě, že do uplynutí doby dle předchozí věty bylo 
zahájeno správní, soudní či jiné řízení, pro které jsou údaje potřebné, může DDM uchovat takové osobní údaje do doby ukončení 
takového řízení. Osobní údaje jsou zpracovávány systematizovaně, mechanicky i automatizovaně, a to zaměstnanci DDM.   
 
 

Tímto Vás poučujeme o Vašich dalších zákonných právech, a to konkrétně:   
 

• Právem přístupu ke svým osobním údajům  

• Právem požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi 

pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a 

osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na 

účel jejich zpracování 

• Právem podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 

27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. 

• Právem na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“) (s účinností od 25. 5. 2018) 

• Právem na omezení zpracování svých osobních údajů (s účinností od 25. 5. 2018) 

• Právem vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka 

(s účinností od 25. 5. 2018) 

• Právem na přenositelnost údajů (s účinností od 25. 5. 2018) 

 

 

 

 


