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I N F O R M A C E 

o zpracování osobních údajů správcem 

 

I. 

Správce osobních údajů 

1. Spolek Děti a příroda z.s., IČO: 05442010, se sídlem Dolní Újezd 126, PSČ: 751 23 (dále jen jako 

„Spolek“ nebo „Správce“) je jako správce povinen v souladu se zásadou transparentnosti informovat 

účastníky letních táborů či jiných akcí, své členy a jiné osoby o zpracování osobních údajů, které se jich 

týkají. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, 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 „GDPR“). 

2. Tento dokument slouží k řádnému informování účastníků letních táborů či jiných akcí, svých 

členů a jiných osob o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů v souvislosti s činností Spolku. 

Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné podobě vlastními členy 

Spolku nebo subjekty, kterým Spolek osobní údaje poskytne. 

3. Kontaktní údaje Správce jsou následující: 

 Děti a příroda z.s. 

 IČO: 05442010 

 Dolní Újezd 126, PSČ: 751 23 

 detiapriroda@seznam.cz, www.deti-priroda.cz 

4. Spolek nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nemá takovou povinnost. 

Spolek nepředává osobní údaje subjektů údajů do zahraničí. Správce nebude provádět automatizované 

rozhodování, včetně profilování. 

 

II. 

Zpracovávání osobních údajů 

1. Osobní údaje účastníků tábora a jiných akcí pořádaných spolkem jsou zpracovávány za 

následujícím účelem: 

a. plnění smluvní povinnosti vyplývající z táborové smlouvy nebo jiného závazkového 

právního vztahu, na základě kterého se účastník účastní akce pořádané Spolkem, 

b. plnění právních povinností Spolku, které pro něj vyplývají z předpisů na ochranu 

veřejného zdraví a v poslední době rovněž za účelem předcházení dalšího šíření 

onemocnění COVID-19, 

c. prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených Správci právními předpisy, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
mailto:detiapriroda@seznam.cz
http://www.deti-priroda.cz/
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d. propagace činnosti Spolku na internetu a sociálních sítích. 

2. Osobní údaje jiných osob jsou zpracovávány za následujícím účelem: 

a. v případě zákonných zástupců osob účastnících se akcí pořádaných Spolkem za účelem 

plnění smluvní povinnosti ze závazkového vztahu a plnění povinností Spolku uložených 

právními předpisy a prokázání jejich splnění, 

b. v případě jiných osob vyzvedávajíc účastníka akce pořádané Spolkem na takové akci, 

když se nejedná o zákonného zástupce účastníka, za účelem ověření jejich totožnosti 

a oprávnění převzít účastníka, 

c. v případě jiných smluvních partnerů Spolku za účelem splnění takových závazkových 

vztahů, plnění právních povinností – zejména daňových a hájení oprávněných zájmů 

Spolku. 

3. Osobní údaje členů Spolku jsou zpracovávány za následujícím účelem: 

a. plnění závazkového vztahu mezi členem Spolku a Spolkem vyplývajících se stanov, 

zejména vedení evidence členů v podobě seznamu členů, 

b. plnění právních povinností uložených právními předpisy Spolku, a to včetně 

povinností, které pro něj vyplývají z předpisů na ochranu veřejného zdraví, včetně 

předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19. 

4. Právní základ zpracování osobních údajů Spolkem je následující: 

a. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (čl. 

6 odst. 1 písm. b) GDPR), 

b. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) 

GDPR), 

c. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) 

GDPR), 

d. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem pořízení 

fotografií a videí z akcí pořádaných Spolkem a následné propagace Spolku (čl. 6 odst. 

1 písm. a) GDPR). 

5. Jelikož je Spolek při pořádaní svých akcí povinen testovat účastníky těchto akcí (včetně svých 

členů) na přítomnost onemocnění COVID-19 nebo alespoň zpracovávat výsledky testů provedených 

mimo takovou akci, zpracovává tak z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví zvláštní 

kategorii osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu těchto osob podle čl. 9 odst. 2 písm. i) 

GDPR. Tato povinnost je správci uložena například mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 

ze dne 25. 6. 2021, č.j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN, kterým je vydán příkaz k provedení testování 

osob na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. Ministerstvo 

zdravotnictví vydalo výše uvedené nařízení dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii 

onemocnění COVID-19. 

https://mmkv.cz/system/files/eud_dokumenty/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-26-6-2021.pdf
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III. 

Rozsah zpracování osobních údajů 

1. Spolek zpracovává osobní údaje o účastnících ním pořádaných táborů či jiných takových akcí 

v rozsahu: 

a. jméno a příjmení, 

b. datum narození a rodné číslo, 

c. adresa bydliště, 

d. údaje o zdravotním stavu a informací s ním spjatých, o užívaných lécích, 

e. případně telefonního kontaktu či emailové adresy, 

f. osobní údaje v podobě zachycení účastníka tábora či akce na fotografii či 

videonahrávce způsobem dle tohoto dokumentu, 

g. údaje nezbytné pro plnění povinností z důvodů zamezení šíření nákazy COVID-19.* 

2. Spolek zpracovává osobní údaje o zákonných zástupcích účastníků ním pořádaných táborů či 

jiných takových akcí v rozsahu: 

a. jméno a příjmení, 

b. data narození, 

c. adresa bydliště, 

d. telefonního kontaktu a emailové adresy. 

3. Spolek zpracovává osobní údaje o jiných osobách pověřených zákonným zástupcem k vyzvednutí 

účastníka z akce pořádané spolkem v rozsahu: 

a. jméno a příjmení, 

b. datum narození, 

c. adresa bydliště, 

d. telefonní kontakt či email 

4. Spolek zpracovává osobní údaje o svých členech v rozsahu: 

a. jméno a příjmení, 

b. datum narození, 

c. adresa bydliště, 

d. telefonní kontakt či email, 

e. jedinečného přiděleného členského čísla, 

f. údaje nezbytné pro plnění povinností z důvodů zamezení šíření nákazy COVID-19.* 

5. Spolek zpracovává osobní údaje o svých smluvních partnerech v rozsahu: 

a. identifikačních údajů, jako jsou jméno a příjmení nebo obchodní firma, identifikační 

číslo osoby nebo datum narození a adresa sídla nebo bydliště, 

b. kontaktních údajů smluvních partnerů v podobě telefonického čísla a emailové adresy. 



 DĚTI A PŘÍRODA Z.S.  
 Sídlo:  Dolní Újezd 126, PSČ: 751 23 www.deti-priroda.cz    
 IČO: 05442010  detiapriroda@seznam.cz 
 DIČ: CZ05442010 ID DS: 22m7z87 

•  Bankovní spojení: 2801089139/2010 

 

4 z 6 
 

6. *Spolek zpracovává zvláštní kategorii osobních údajů o zdravotním stavu subjektu údajů za 

účelem předcházení šíření nákazy COVID-19 a případného prokázání splnění těchto povinností 

v rozsahu: 

a. data provedení testu na přítomnost nákazy COVID-19 v těle subjektů údajů, 

b. výsledku takového provedeného testu, 

c. případně důvody neprovedení takového testu, kterými jsou: 

i. testování provedené mimo Správce, 

ii. prodělaná nemoc COVID-19 ne starší 180 dní, 

iii. provedené očkování doložené potvrzením a splnění podmínek časových 

intervalů od první či druhé očkovací dávky podle účinných právních předpisů, 

iv. splnění jiné podmínky podle účinných právních předpisů. 

7. Spolek je oprávněn způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejnit fotografie či 

videonahrávku, na které budou zachyceni účastníci tábora – subjekty, jejichž údaje je Spolek oprávněn 

zpracovávat. Tyto fotografie či videonahrávky smí Spolek pořídit pouze při provádění táborových 

činností či výletů, za účelem zveřejnění reportážních fotografií z činnosti spolku, informování 

zákonných zástupců o činnosti účastníků a prezentace a propagace letního dětského tábora Spolku. 

Uvedené nesmí sloužit k propagaci jiného subjektu než Spolku. 

8. Spolek je oprávněn osobní údaje subjektu údajů za splnění podmínek GDPR a jiných právních 

předpisů předávat třetím osobám – zpracovatelům: 

a. poskytovatelé služeb vedení účetnictví či daňového poradenství, 

b. poskytovatelé služeb právního poradenství, 

c. poskytovatelé zdravotních služeb za účelem poskytování zdravotních služeb 

účastníkům akcí pořádaných Spolkem nebo jeho členům, zejména za účelem 

předcházení nákazy COVID-19, 

d. případní poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. 

9. Jiní příjemci osobních údajů jsou: 

a. orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění povinností na poli 

ochrany veřejného zdraví, 

b. jiné orgány veřejné moci za účelem případné kontroly plnění jiných povinností (např. 

orgány Finanční správy nebo Úřad pro ochranu osobních údajů), 

c. zdravotní pojišťovny, pokud to bude nezbytné za účelem poskytnutí finančních 

prostředků k úhradě testů na onemocnění COVID-19 

10. Osobní údaje o účastnících tábora či jiné akce a o jejich zákonných zástupcích Spolek zpracovává 

a uchovává po dobu 3 let. Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů* po tuto dobu je dáno 

nezbytností Správce prokázat splnění svých povinností do doby zániku případné trestnosti za jejich 

nesplnění, která je dána zvláštními právními předpisy. 
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11. Osobní údaje o jiných osobách pověřených zákonným zástupcem k vyzvednutí účastníka z akce 

pořádané Spolkem Spolek uchovává po dobu 1 roku. 

12. Osobní údaje o členech Spolku Spolek zpracovává po dobu trvání členství a následně po dobu 3 

let, což odpovídá délce obecné promlčecí lhůty za účelem hájení oprávněných zájmů Spolku. 

 

IV. 

Oprávnění subjektů 

1. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje Spolek zpracovává a uchovává, mají následující práva: 

a. požadovat po Spolku informaci, jaké osobní údaje Spolek zpracovává, 

b. požadovat po Spolku vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů, 

c. vyžádat si u Spolku přístup ke zpracovávaným údajům, které se dané osoby týkají, a 

tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

d. požadovat po Spolku výmaz těchto údajů, 

e. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na Spolek nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, 

f. pokud je zpracování osobních údajů vázáno na souhlas subjektu, pak rovněž oprávnění 

vzít takový souhlas kdykoliv zpět. 

2. Po zpětvzetí souhlasu se zpracováváním osobních údajů či požadavku subjektu údajů na výmaz 

osobních údajů nemusí vždy dojít k jejich likvidaci. V takových případech je třeba uvážit, jestli neexistují 

jiné důvody pro zpracování a jestli likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození Spolku coby správce. 

Spolek však má vždy povinnost s těmito údaji naložit a vyrozumět žadatele. 

3. Při písemném styku subjektů údajů, jejichž údaje Spolek zpracovává, se Spolkem, subjekty použijí 

takové údaje, díky nimž je Spolek bezpečně rozliší od jiných subjektů a bude tak zabráněno zneužití 

osobních údajů subjektů. 

 

V. 

Povinnosti správce osobních údajů 

1. Spolek coby správce osobních údajů je povinen zdržet se nepřiměřených zásahů do osobnosti 

subjektů, jejichž údaje zpracovává, zejména je povinen zpracovávat jen ty údaje, které jsou potřebné 

k dosažení daného účelu. 

2. Spolek coby správce osobních údajů je povinen vést si záznamy o zpracovávání osobních údajů 

vhodným způsobem, a to vždy s uvedením data takového zpracování, rozsahu zpracovaných údajů a 

jména oprávněné osoby, která zpracování provedla. 

3. Záznamy dle předchozího odstavce jsou tajné a Spolek dbá na jejich utajení. 
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4. Nerozhodne-li Spolek jinak, je údaje oprávněn zpracovávat jen člen statutárního orgánu Spolku 

nebo ním pověřená osoba. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. V rozsahu neupraveném tímto dokumentem se na právní vztahy mezi Spolkem coby správcem 

osobních údajů a subjektem, jehož osobní údaje Spolek zpracovává, použijí příslušné právní předpisy 

na poli ochrany osobních údajů či občanského práva. 

2. Tento dokument Spolek zveřejní na internetových stránkách spolku tak, aby byla přístupná po 

zadání následující adresy do internetového vyhledávače: http://www.deti-priroda.cz/osobni-

udaje.pdf. 

3. Tato směrnice byla prokonzultována na Členské schůzi Spolku, statutárnímu orgánu byla k přijetí 

doporučena právním oddělení spolku, načež statutární orgán Spolku tuto směrnici přijal. 

 

V Přerově dne 15. 7. 2021 

 

 Martin Polák, v.r. 

 předseda spolku Děti a příroda z.s. 

http://www.deti-priroda.cz/osobni-udaje.pdf
http://www.deti-priroda.cz/osobni-udaje.pdf

