
Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů 

• V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) uděluje zákonný zástupce účastníka dobrovolně zpracovateli a správci osobních údajů, 
Univerzitě Karlově, Fakultě tělesné výchovy a sportu, IČO: José Martího 269/31, 162 52 - Praha 6,  - 
Veleslavín, IČO: 00216208, oprávnění shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje. 

• Správce osobních údajů: Univerzita Karlova, Fakultě tělesné výchovy a sportu, José Martího 269/31, 
162 52 – Praha 6,  - Veleslavín, IČO: 00216208. 

• Zpracovávané osobní údaje: zákonný zástupce, nebo osoba zastupující zákonného zástupce: jméno, 
příjmení, datum narození, adresa, email, telefonní číslo, číslo účtu; účastník: jméno, příjmení, zdravotní 
pojišťovna, číslo pojištěnce, rodné číslo, datum narození, adresa. 

• Účel zpracování osobních údajů: Evidence a propagace účastníků a jejich zákonných zástupců, nebo osob 
zastupující zákonné zástupce. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci účastníků tábora, 
ke komunikaci ve věci organizace tábora. Osobní údaje se budou dále zpracovávat pro účel kontaktování 
s možností účasti v dalších ročnících tábora. 

• Období, pro které zákonný zástupce účastníka souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním 
poskytnutých osobních údajů: Od přihlášení účastníka do písemného odvolání souhlasu, nejdéle však 
po dobu 24 měsíců. 

• Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou od zákonného zástupce účastníka 
získávány na základě formuláře, kterým přihlásí účastníka na tábor. 

• Způsob zpracování: Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve shora uvedeném rozsahu 
v elektronické databázi správce. Veškerá data jsou ukládána v písemné a digitální formě. 

• Rozsah zpracování: Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům jejich 
zpracování, jedná se tak zejména o zpracování adresných a identifikačních osobních údajů, popřípadě 
dalších nezbytných údajů potřebných ke splnění daného účelu. 

• Subjekty zpracovávající osobní údaje účastníka: Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány správcem 
a jeho zaměstnanci. 

• Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li zákonný zástupce účastníka o informaci 
o zpracování osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. 
Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné 
na poskytnutí informace. 

• Ochrana práv zákonného zástupce a účastníka dle § 21 Zákona: Každý zákonný zástupce účastníka, který 
zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 
soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje 
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, muže požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby 
správce odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních 
údajů). Zákonný zástupce účastníka má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, 
a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může zákonný 
zástupce účastníka obrátit i přímo. 

• Kontakt na správce osobních údajů za účelem a) aktualizace osobních údajů, b) využití svých práv na 
informaci dle § 12 a 21 zákona a c) žádosti o likvidaci svých osobních údajů: Univerzita Karlova, Fakultě 
tělesné výchovy a sportu, José Martího 269/31, 162 52 – Praha 6,  - Veleslavín. 

• Tento souhlas může zákonný zástupce účastníka kdykoliv písemně odvolat.


