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Zpracování osobních údajů 
 

Jihlavská astronomická společnost, z. s., se sídlem Královský vršek 3536/24, 586 01 Jihlava,   

IČO: 26655390, emailový kontakt: info@jiast.cz (dále jen „Správce údajů”)  

 

v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 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 - General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) informuje, že 

zpracovává osobní údaje osob svěřených a také osobní údaje rodičů, resp. zákonných zástupců osob 

svěřených dle níže uvedených podmínek. 

 

Rozsah zpracování 

Správce údajů bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti 

s členstvím ve spolku. Jedná se konkrétně o: 

1. jméno a příjmení účastníka, 

2. adresa trvalého bydliště účastníka, 

3. datum narození účastníka, 

4. rodné číslo účastníka, 

5. nezbytná zdravotní dokumentace účastník (v rozsahu stanoveným vyhláškou č. 106/2001 Sb. 

Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.) 

6. jméno a příjmení rodičů nebo zákonných zástupců, 

7. adresa trvalého bydliště rodičů nebo zákonných zástupců, 

8. kontaktní údaje rodičů nebo zákonných zástupců (zejména telefonní číslo, email, apod.). 

Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění chodu letního dětského tábora. 

 

Doba zpracovávání osobních údajů 

Správce údajů bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu stanovenou zákonem, nejméně však po 

dobu deseti let. Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje smazány a skartovány. 

 

Zabezpečení osobních údajů 

Správce osobních údajů prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k 

zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze: 

1. hlavní vedoucí tábora 

2. zástupce hlavního vedoucího tábora 

3. zdravotnice tábora 

4. administrátor tábora 

5. oddíloví vedoucí 

6. členové Výkonného výboru Jihlavské astronomické společnosti 
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Vaše práva 

Za podmínek stanovených v GDPR máte: 

1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě v odpovídajících případech 

omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 

3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 

4. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, 

5. právo odvolat souhlas se zpracování, písemně (zasláním na sídelní adresu Správce údajů) nebo 

elektronicky (zasláním na emailovou adresu info@jiast.cz).  

 

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů, dále, zda se domníváte, že bylo 

porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů nebo za neplnění povinností správce údajů 

plynoucích z GDPR. Dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 

727/27, 170 00 Praha 7, Holešovice. 

 

Závěrečné ustanovení 

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, 

že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. V případě, že osobní údaje Správci 

údajů neposkytnete, v návaznosti na platnou legislativu nebude možné přijmout dítě na letní dětský 

tábor. 

 

Osobní údaje účastníka / dítěte: 

 

jméno a příjmení  

adresa trv. bydliště  

datum narození  

rodné číslo  

 

 

Osobní údaje rodiče nebo zákonného zástupce: 

 

jméno a příjmení, tituly  

adresa trv. bydliště  

telefon  

email   

 

 

Datum: …………………………………..   Podpis: ……………………………… 


