
Informace o zpracování osobních údajů 

1. Správce  

Pionýr, z. s. - 52. pionýrská skupina Slunovrat 
IČO: 643 29 364 

sídlem Pavlovská 499/6, Kohoutovice, 623 00 Brno 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl L, vložka 39023 
(dále jen “správce”) 

o Vás ve smyslu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
(dále jen „nařízení“), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovává 
následující osobní údaje: 
− jméno a příjmení, případně přezdívku; 
− datum narození; 
− rodné číslo 
− adresa Bydliště; 
− informace o zdravotní pojišťovně; 
− informace o plavecké způsobilosti; 
− nezbytné informace o zdravotních obtížích a alergiích; 
− nezbytné informace o předepsaných lécích; 
− jméno a příjmení zákonných zástupců; 
− telefonní číslo a e-mail na zákonné zástupce; 
− informace o dosažené úrovni vzdělání. 

 
2. Subjektem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení je dítě přihlášené na tábor a 

zákonní zástupci uvedení v přihlášce. 
 

3. Osobní údaje uvedené v bodě 1. těchto informací o zpracování osobních údajů bude 
správce zpracovávat k následujícím účelům: 
a) Plnění smlouvy – zajištění účasti dítěte na táboře - takový postup umožňuje čl. 6 odst. 

1 písm. b) nařízení; 
b) Plnění právních povinností správce (zejm. vedení účetnictví) - takový postup 

umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení; 
c) Ochrana oprávněných zájmů správce - takový postup umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) 

nařízení. 
 
4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, a to: 5 let (viz uschování 

účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 
 



5. Současně dávám správci odesláním přihlášky výslovný souhlas, že je správce oprávněn 
v průběhu konání letního tábora zachycovat a zpracovat podobu subjektu osobních údajů 
– dítěte přihlášeného na tábor na fotografiích či videozáznamu, ať již ve hmotné či 
nehmotné (digitální) podobě, a umísťovat média, na kterých je podoba subjektu osobních 
údajů zachycena na web https://oddilwolker.cz, https://wolker.psslunovrat.cz, 
https://oddilwolker.rajce.idnes.cz, Facebookovou stránku správce, či fyzicky v prostorách 
správce. Zpracování osobních údajů je dále upraveno stanovami spolku Pionýr, z.s. a 
interními směrnicemi spolku. 

 
6. Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s nařízením máte právo: 

− požadovat po zpracovateli informaci, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány; 
− žádat přístup ke svým osobním údajům, 
− žádat opravu nebo doplnění svých osobních údajů; 
− žádat omezení zpracování osobních údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž 

odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem; 
− na přenositelnost osobních údajů; 
− vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně 

souvisejícího profilování 
− nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování; 
− podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na věcně a místně 

příslušný soud. 
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