
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A SOUHLAS SE  ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

GOLF-Jezera s.r.o., Nádražní  982,  Ostrožská Nová Ves PSČ 687 22,  IČ 27687201  DIČ  CZ27687201 jakožto 
správce osobních údajů  tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR”),   
 
a) Informuje, že za účelem a z důvodu plnění povinností vyplývajících z účasti na příměstském táboru v následujícím 

rozsahu:  
- jméno, příjmení (případně předchozí či rodné příjmení), rodné číslo, datum narození, státní příslušnost (u 

cizinců číslo pasu), adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu,   
- informace o zdravotním stavu zda je dítě způsobilé k účasti na táboře - zdravotní záznam pouze na 

vyžádání od zákonných zástupců v případě nutnosti 
- fotografie a obrazový záznam z kamerového systému 
 
Tyto údaje jsou získávány od zákonných zástupců dětí s výjimkou kamerového systému, který slouží na monitoring 
vstupu do budovy, okolí budovy, nemovitostí a movitých věcí firmy, dále k ochraně zdraví a majetku osob. 

 
b) Vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem operativního vedení evidence, a včasných informací 

rodinným příslušníkům v následujícím rozsahu: 
- titul, bankovní spojení, číslo OP  a datum jeho vydání 
-  osobní telefonní číslo, e-mailovou adresu, telefonní číslo na rodinného příslušníka  
- fotografie a kamerové záznamy pro případ propagace 
 

Golf Jezera nepředává shora uvedené osobní údaje pod písm. a), b) jiným subjektům s výjimkou zdravotních 
pojišťoven, sociální pojišťovny, Finančního úřadu, Úřadu práce, Inspektorátu bezpečnosti práce a orgánů, případně 
orgánům veřejné moci a správním orgánům a to v rámci plnění zákonných povinnosti stanovených příslušnými právními 
předpisy a dalším zpracovatelům osobních údajů, kteří provádějí externí zpracování údajů účetniství  a IT servis a kteří 
jsou povinni chránit osobní údaje shodně jako zaměstnavatel.   
 

Podpisem tohoto dokumentu účastník tábora (jeho zákonný zástupce) bere na vědomí rozsah a účel zpracování 
údajů uvedených pod písm. a) shora a  poskytuje souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů uvedených 
pod písm. b) shora.   

Souhlas je udělován na dobu trvání příměstského tábora, nejdéle na dobu deseti let obdobně dle lhůt v příslušných 
právních předpisech týkajících archivace účetních dokladů. Jde o nezbytně nutnou dobu k zajištění práv a povinností. 

Účastník tábora /jeho zákonný zástupce/  má právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 
- požadovat informaci, jaké osobní údaje Golf Jezera zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování 

osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz 
těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 
údajů obrátit se na Golf Jezera nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Kontaktní osoba správce : Renata Prchlíková,  e-mail: prchlikova@golf-jezera.cz 

Datum podpisu :                                                       

(Titul, jméno a příjmení dítěte a zákonného zástupce/zástupců) 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

(adresa trvalého pobytu) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(datum narození) 

……………………………………………………….. 

 

__________________________________________ 

        Jméno dítěte a podpis zákonného zástupce 



 


