
 

P Ř I H L Á Š K A 
 

na Letní soustředění mladých zdravotníků OS ČČK Prachatice, konané ve dnech 18.-23.7.2021 
 

 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum narození:...........................................………. Rodné číslo:  ………………………………………………………………… 
 
Zdravotní pojišťovna: ………………………… 
 
Jméno a příjmení, adresa a telefon (pokud možno mobil) zákonných zástupců dítěte: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Podpisem na přihlášce zákonný zástupce potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s následujícími podmínkami: 

1) Vyplněná a podepsaná přihláška musí být odevzdána nejpozději do 15.6.2021. 

2) Výše účastnického poplatku činí 2.500 Kč za dítě a musí být uhrazena do 15.6.2021 některou z uvedených možností na 
propozicích k táboru.  

3) Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová organizace, zaměstnavatel, škola,…  
4) V případě závažného porušení pobytového a ubytovacího řádu může být dítě na základě rozhodnutí pracovníků tábora 

vyloučeno a v takovém případě hradí rodiče veškeré náklady spojené s ukončením pobytu. Provozovatel nevrací v tomto 
případě účastnický poplatek.  

5) Zavazuje se uhradit všechny vynaložené náklady na zajištění odborné lékařské péče, zdravotní poplatky a platby za 
předepsané léky a to na základě předloženého vyúčtování, které mu bude předáno při převzetí dítěte z tábora.  

6) Pro nerušený a bezproblémový průběh tábora není povoleno, pokud možno, navštěvovat své dítě. 

7) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při 
prezentaci a propagaci činnosti akce, např. v kronikách, v tisku, na internetu, atp.  

8) Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do dokumentace týkající se tábora a berou na vědomí, že akce pro děti začíná 
převzetím dítěte pracovníky tábora a končí v den ukončení tábora jeho osobním vyzvednutím nebo v 15.00 hod., jak je 
uvedeno v propozicích na akci.  

9) Pořadatel ani pracovníci tábora nepřebírají zodpovědnost za ztrátu či zničení mobilního telefonu, cenných věcí, 
elektronických přístrojů (MP3,...) 

  

Jiná sdělení pro hlavního vedoucího: 

(např. odlišnosti dítěte, návyky, zvyky, ke kterým by mělo být přihlédnuto, jaká jídla dítě opravdu nejí apod.) 

 

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

Prohlašuji tímto, že jsem v této přihlášce uvedl(a) veškeré informace týkající se mého dítěte pravdivě a jsem připraven(a) na 

vyzvání zodpovědné osoby pořadatele správnost údajů doložit. Seznámila jsem se s podmínkami pod bodem 1-9, které jsou 

součástí přihlášky na tábor  a jsou mi srozumitelné. 

 

V....................................Dne ……………………                  Podpis zákonného zástupce dítěte 



 

INFORMACE SPRÁVCE PRO SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJU O JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

SPRÁVCE 
ORGANIZACE Oblastní spolek ČČK Prachatice 
SÍDLO Nemocniční 204, 383 01  Prachatice 
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 00425907 ZÁPIS v SR*: Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 39600 
KONTAKTNÍ OSOBA / PRACOVNÍ POZICE Mgr. Zuzana Pelikánová, DiS., ředitelka ÚOS ČČK PT 
KONTAKTNÍ ÚDAJE Telefon 724 367 840 Email: prachatice@cervenykriz.eu 

 

SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJU 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ  
DATUM NAROZENÍ  
BYDLIŠTE  

V souladu s ustanovením cl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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 - GDPR) účinného ode dne 25. 

května 2018 Vás informujeme o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů. 

Naše společnost je správcem Vašich osobních údajů, které získal od Vás. Vaše osobní údaje správce zpracovává 

pouze v nezbytném rozsahu, a to takto: 

Účel zpracování: 

Na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se 

o údaje, které jsou pro nás k organizaci tábora nezbytné; v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat 

oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou 

využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění táborového pobytu, za účelem 

poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat 

relevantní informace, týkající se našeho tábora.  

Právní  důvod/y zpracování: 

- Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření 

přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 

- Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 

 

Zpracovávané osobní údaje 

Jméno a příjmení dítěte Bydliště Datum narození Rodné číslo 
Zdravotní pojišťovna Jméno a příjmení zák.zástupců Adresa zák.zástupců Zdravotní stav 
Zdravotní problémy Telefon e-mail zák.zástupců Medikace dětí  

 

Příjemci osobních údajů: Správce nebude osobní údaje poskytovat zpracovateli ani příjemci (avšak za příjemce 

se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje pro potřeby výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace 

spojených s výkonem veřejné moci, v případech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, předcházení, 

vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, významného hospodářského a finančního 

zájmu České republiky nebo Evropské unie). 

 

Doba uložení osobních údajů: 

 Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány.  
 Kontaktní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány a využívány výhradně pro zasílání informací 

o přípravě akce po dobu deseti let. 



 

 

Vaše práva jako subjektu údajů 

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: právo na 

informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, právo na 

opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme, právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo 

na výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů zpracovávaných automatizovaně na základě Vašeho 

souhlasu a právo vznést námitku proti zpracování. 

Máte dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních 

údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového 

úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. 

V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 

www.uoou.cz. 

 

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje 

Jako správce nemáme pověřence pro zpracování osobních údajů a nemáme úmyslu předat Vaše osobní údaje do 

třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje nejsou automatizovaně zpracovány ani nedochází k jejich 

profilování. Ke zpracování osobních údajů není používán zpracovatel.  

Ke zpracování osobních údajů není nezbytný Váš souhlas. 

Zpracování osobních údajů u správce je upraveno vnitřním předpisem. 

 

 

V Prachaticích dne  2.2.2021___ Správce  Oblastní spolek ČČK Prachatice _ 

 

 

PROHLÁŠENÍ A POTVRZENÍ SUBJEKTU ÚDAJU 

Subjekt údajů prohlašuje, že se seznámil s touto informací a že ji převzal, což stvrzuje svým podpisem. 

 

V  dne ______________ Podpis subjektu údajů   _________________ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Souhlasím-Nesouhlasím s fotografováním mého dítěte během akce a s uvedením fotografií, příp. videozáznamu, 
na internetu (web OS ČČK PT, Facebook, rajce.net, prachatickonews.cz, prachatickydenik.cz, prachatice.eu, 
isumava.eu, vimperk.cz apod.), v médiích (Prachatický deník, Radniční list a další městské noviny, Noviny ČČK 
apod.) a ve výroční zprávě OS ČČK PT a ČČK. 

Souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a aktivit OS ČČK Prachatice. 
 

Jméno dítěte: ………………………………………………………………………… 

Jméno a podpis zákonného zástupce dítěte: ………………………………………………………………………………………………………… 

V ………………………………… dne …………………………… 

http://www.uoou.cz/

