Informácia o spracúvaní osobných údajov v rámci
táborových aktivít
Informácia je v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane
údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Identifikačné a kontaktné údaje Poskytovateľa:
Smajlovo, občianske združenie, U Zelnicovej cesty 127, Kostolná-Záriečie, 913 04,
IČO: 50 001 680, telefón 0903 467 612, e-mail smajlovo@smajlovo.sk

Meno a priezvisko dieťaťa/detí:
meno dieťaťa:
........................................
meno dieťaťa:
........................................

Účel spracúvania: Táborové aktivity
Osobné údaje Vás a dieťaťa budeme spracúvať za účelom realizácie táborových aktivít
(prihlásenie do tábora resp. objednanie pobytu v tábore a jeho realizácia) a evidencií informácií
o zdravotnom stave dieťaťa, pričom spracúvame osobné údaje v rozsahu Potvrdenia o
zdravotnej spôsobilosti dieťaťa; osobné údaje v rozsahu Prehlásenia o bezinfekčnosti a o
zdravotnom stave dieťaťa; informácie v rozsahu zdravotníckeho denníka.

Právnym základom spracúvania je
čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, podľa ktorého je
spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo
aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy prihláška na letný tábor, zmluva o účasti v tábore.
čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, podľa ktorého je
spracúvanie osobných údajov našou zákonnou povinnosťou, a to v zmysle zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
podľa vyhlášky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode a vyhlášky č. 526/2007 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.
Bez spracúvania osobných údajov nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu alebo plneniu predmetu
zmluvy.
Osobné údaje poskytneme prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia, komerčnej poisťovni a
ak to bude potrebné poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
Osobné údaje budeme uchovávať: najviac 10 rokov, a to v súvislosti s evidenciou zmlúv o účasti
v tábore; pol roka, a to v súvislosti s prihláškami do letného tábora, potvrdeniami od lekára,
prehlásením o bezinfekčnosti a zdravotníckym denníkom.
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Informácia o spracúvaní osobných údajov v rámci
táborových aktivít
Účel spracúvania: Propagácia aktivít
Osobné údaje dieťaťa môžeme spracúvať aj za účelom propagácie našich aktivít, a to
zverejňovaním prezentačných videí, fotografií detí ako aj ďalších informácií prostredníctvom
našej internetovej stránky (www.smajlovo.sk) a sociálnej siete Facebook.

Právnym základom spracúvania je
čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je súhlas so
spracúvaním osobných údajov.

Osobné údaje budeme spracúvať prostredníctvom služieb, ktorých poskytovateľmi sú:
WebSupport, s.r.o., Google Inc., Facebook Ireland Limited.
Osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v súvislosti s
využitím služby YouTube, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google Inc. Tento prenos
osobných údajov sa vykonáva v rámci režimu Privacy Shield.
Osobné údaje budeme uchovávať počas 5 rokov, resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním

Ako zákonný zástupca dieťaťa
súhlasím – nesúhlasím/*, aby prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje môjho dieťaťa na svojom
webovom sídle www.smajlovo.sk prostredníctvom fotografií a videí z táborov,
súhlasím – nesúhlasím/*, aby prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje môjho dieťaťa pomocou
sociálnych sietí (využitím služieb Facebook), prostredníctvom fotografií a videí z táborov.
/* nehodiace sa prečiarknite

Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte právo vyžadovať prístup k Vašim osobným údajom, opravu,
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, namietať spracovanie
Vašich osobných údajov. Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania Vašich osobných
údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.

……………………………………………………………………………………………………………
(dátum, meno, priezvisko a podpis zákonného zástupcu)
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