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Doplňující údaje o účastníkovi příměstského tábora:       

Účastník kurzu:……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Bydliště:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zodpovědná osoba - matka:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel.:………………………………………………………..  e-mail:……………………………………………………………………………….  

Zodpovědná osoba - otec: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel.:………………………………………………………..  e-mail:……………………………………………………………………………….  

V době konání příměstského tábora souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu mého 

nezletilého dítěte v případě nezastižení ani jedné uvedené zodpovědné osoby také panu/paní: 

 

………………………………………………………………….., nar. ………………………………………………………………………… 
 

Potvrzuji, že jsem byla seznámen/a, že v případě potřeby bude mému dítěti poskytnuta akutní 

péče bez mého souhlasu dle rozhodnutí lékaře. Beru na vědomí, že v případě potřeby (určí-li tak 

lékař) se budu muset bezodkladně dostavit do příslušného zdravotnického zařízení k udělení souhlasu s 

poskytnutím zdravotnických služeb mému nezletilému dítěti a zavazuji se poskytnout v této věci veškerou 

potřebnou součinnost. Prohlašuji, že v případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte, 

zajistím jeho bezodkladný individuální odvoz z místa konání akce před stanoveným termínem ukončení 

akce. 

 

Alergie účastníka kurzu (vypsat): 
 

Aktuální zdravotní omezení: 
 

Účastník užívá v době probíhání příměstského tábora tyto léky 
 

Název, dávkování, konec léčby: 
 

Důvod podávání léků: 
 

Jiná sdělení pro lektora: 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - BEZINFEKČNOST 
 

1) Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění, že ošetřující 

lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a okresní hygienik ani ošetřující 

lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních 14 dnech před nástupem do kurzu 

přišlo toto dítě do styku s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy. Jsem si 

vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

2) Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto 

rizikové faktory při rozhodování o účasti na příměstském táboře. Seznam je uveden níže v textu. 

 

V ……………………………………………………., dne …………………………       *, podpis ………………………………………………………………… 

*toto prohlášení nesmí být starší 1 dne před nástupem na příměstský tábor 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Zde prosím nalepte kopii obou stran karty zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte: 

 

 

 

 

 

 

 

1. strana kopie karty ZP 

 

 

2. strana kopie karty ZP 
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Osoby s rizikovými faktory  
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:   
 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 

hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při 

protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 

(dialýza).  

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

 

 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z 

bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.   

 

 

Odchody a příchody dětí:  

 

Dítě bude docházet do místa konání samo: ano  ne*  

Dítě bude odcházet z místa konání samo:  ano  ne*  

 

* dítě bude odevzdávat/ vyzvedávat: .......................................... 

 

 

STORNO podmínky: 

Na každý příměstský tábor Věda nás baví, o.p.s. je stanoven optimální počet účastníku ve skupině. Vzhledem k 

tomu jsme nuceni v případě náhlého zrušení přihlášky účtovat následující storno poplatky z ceny účastnického 

poplatku: 

 odhlášení méně než 14 dnů před zahájením tábora činí poplatek 50 % z celkové ceny tábora 
 odhlášení méně než 7 dnů před zahájením tábora činí poplatek 100 % z celkové ceny tábora 

 
Účastník kurzu je povinen řídit se pokyny lektora a pravidly bezpečného chování. Nedodržování těchto pokynů, 
nadměrná neukázněnost dítěte a podezření, že by dítě mohlo být nakaženo infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní 

děti, může být důvodem vyloučení z účasti na kurzu bez nároku na vrácení platby.  

__________________________________________________________________________________ 

 
Souhlas se zpracováním údajů.  
Zpracování osobních údajů poskytnutých v tomto formuláři je nezbytné pro poskytování služby. Osobní údaje 

nebudou poskytnuty jinému subjektu. 
 

Zásady zpracování osobních údajů 

Tyto zásady vydané v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů (dále jen „Nařízení“) společností Věda nás baví o.p.s., IČO 

24204137, se sídlem Velkopřevorské nám. 629/7, zapsanou v 

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod s. 
zn. O 873 (dále jen „Správce“), mají za cíl zajištění informační 
povinnosti Správce dle čl. 13 Nařízení.

 

Kontaktní údaje Správce 

Věda nás baví o.p.s. 
Velkopřevorské nám. 629/7 
118 00 Praha 1 Malá Strana 
info@vedanasbavi.cz 
 

mailto:info@vedanasbavi.cz
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Kategorie osobních údajů, které Správce zpracovává 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované 
nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou 
fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat za použití konkrétních identifikátorů či prvků. 

Subjekty údajů, tj. fyzickými osobami, jejichž osobní údaje 
Správce zpracovává, jsou děti – účastníci nebo zájemci o 
kroužky a tábory a jejich zákonní zástupci dále společně jen 
Zákazník. 

 

Kategorie osobních údajů 

 Identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IP adresa, fotografie. 

 Kontaktní údaje - kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa. 

 Další údaje - třída dítěte, škola dítěte, město, cookies. 

 Citlivé osobní údaje – údaje o zdravotním omezení pro účely účasti na kroužku a/nebo příměstském táboře. 
 

Právní důvody a účely zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pokud: 
1.  Zpracování je nezbytné pro vytvoření nabídky služeb, jednání o 

této nabídce, za účelem odpovědi na vznesený dotaz, pro 
plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo 
pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 

žádost tohoto Subjektu údajů. Takové zpracování umožňuje čl. 
6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Zpracování z důvodu plnění 
smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. 

 

Jedná se zejména o tyto účely: 

o Odeslání zájmu či přihlášky na kroužek, tábor či jinou aktivitu. 

o Zájem o pracovní pozici u Správce. 

o Procesy spojené s identifikací zákazníka. 

o Komunikace se zákazníkem. 
2. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; 

Jedná se zejména o tyto účely: 

o Plnění zákonných daňových a účetních povinností. 

3. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; 
4. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, krom případů stanovených platnou legislativou. 

Jedná se zejména o tyto účely: 

o Vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory. 

o Vyhodnocování platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek. 

o Zpracování cookies pro analytické účely a fungování webových stránek. 
5. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro daný účel. 

Jedná se zejména o tyto účely: 

o Zasílání obchodních sdělení s nabídkami volnočasových aktivit pro děti. Správce může zasílat i nabídku jiných subjektů 
spřízněných se Správcem. Těmto subjektům nebudou předány žádné osobní údaje. 
Jmenovitě jde o nabídku společností: 

 Omniveda Group s.r.o., Velkopřevorské náměstí 629/7, 118 00 Praha 1. IČ: 24287580 

 Clubs & Camps s.r.o., Velkopřevorské náměstí 629/7, 118 00 Praha 1. IČ: 04490738 

o Pořízení a zveřejnění fotografií z kroužků, táborů či jiných akcí. 

o Zpracování cookies pro marketingové účely (retargeting). 
 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, z 
příslušné legislativy, či oprávněného zájmu správce, nebo dle uděleného souhlasu. 

 Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, rozumí se dobou zpracování osobních údajů v souladu s 

oprávněným zájmem správce doba tří (3) let od okamžiku vzniku právního důvodu pro zpracování osobních údajů. 

 Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, rozumí se dobou zpracování osobních údajů z důvodu splnění 

smlouvy nebo zadání poptávky doba trvání smluvního vztahu a tří (3) let od ukončení smluvního vztahu nebo zadání poptávky. 

 Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, budou osobní údaje udělené na základě souhlasu subjektu 

údajů zpracovávány po dobu pěti (5) let, nejdéle však do odvolání souhlasu. 

 Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, Správce omezí zpracování osobních údajů, jakmile tak 

v souladu s právním důvodem zpracování bude moci učinit a po uplynutí doby zpracování osobních údajů tyto řádně a bezpečně 
zlikviduje. 
 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný 
subjekt údajů příslušnému správci poskytl, a to v souvislosti 
s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů, 

uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, 
nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu 
s platnou legislativou či k plnění zákonných povinností správce.

 

 

Způsob zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, zde 
však v minimálním rozsahu, které nemá pro subjekt údajů 
právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně 

dotýkal. Automatizované zpracování údajů je použito např. za 
účelem zjištění nároku zákazníka na slevu apod. 
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Sdílení osobních údajů s jinými správci a zpracovateli 

Kvůli zajištění některých zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, používáme služby třetích stran. Jsou 
to tito zpracovatelé: 

 Web4U – hostingové služby 

 Facebook - FB pixel 

 Google - Google Analytics, Google AdWords 

 Seznam – Sklik 

 Smartlook - vytváření přehledu o chování návštěvníků 

 Distributorské společnosti – Česká pošta, PPL apod. 

 Poskytovatel interního informačního systému 

 Poskytovatelé platebních brán 

 Školy 

 Účetní firma 

 Banky

 

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky i se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. bezpečných 
státech. 
 
Práva subjektů údajů 

Subjekt údajů je informován o svém právu: 

 Požadovat od správce přístup k osobním údajům; 

 Na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů; 

 Vznést námitku proti zpracování, 

 Na přenositelnost údajů za podmínek stanovených Nařízením; 

 Na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen; 

 Nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí vč. profilování. 

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce 
nebo jím pověřený zpracovatel provádí takové zpracování jeho 
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého 
a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu s Nařízením, 

Zákonem či ostatní platnou legislativou týkající se ochrany 
osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s 
ohledem na účel jejich zpracování, může:   

 

 Požádat správce o vysvětlení; 

 Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění 

nebo vymazání osobních údajů. 
Nestanoví-li Nařízení, Zákon či ostatní platná legislativa týkající se ochrany osobních údajů jinak, Správce, či jím pověřená osoba, 
na žádost subjektu údajů odstraní neprodleně závadný stav v souladu s Nařízením, Zákonem či ostatní platnou legislativou týkající 
se ochrany osobních údajů. 
Za podmínek stanovených Nařízením, Zákonem a ostatní platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů Správce usnadňuje 
výkon práv Subjektu údajů prostřednictvím formuláře na této stránce. 
Nevyhoví-li Správce žádosti Subjektu údajů, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu 
osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice. 
 

 
 

 
 

V …………………………………………………, dne ………………………………….   ………………………………………………………………………………..      

                              podpis zákonného zástupce 

https://www.vedanasbavi.cz/gdpr-vyuziti-prava

