Zásady ochrany osobních údajů
Turisticko-tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB, z.s.
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INFORMACE o Turisticko-tábornický oddíl dětí a mládeže, z.s.
Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijal spolek Turisticko-tábornický oddíl dětí a mládeže
SRUB, z.s., IČO: 496 28 984, se sídlem Nuselská 1496/66, Praha 4, 140 00, zapsaný ve spolkovém
rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 6273 (dále jen „TTO SRUB“).
Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů osob, které:
a) využijí některou z našich nabízených služeb dle Stanov, t.j. zájmové kroužky, víkendové akce a
poznávací zájezdy, turistické výlety, dětské tábory nebo
b) projeví zájem o zasílání informací o našich aktivitách prostřednictvím formuláře na našich
webových stránkách www.srubak.cz nebo
c) uskuteční přihlášení na akci prostřednictvím webového formuláře na našich webových stránkách
www.srubak.cz (dále jen zákazník).
TTO SRUB působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými
prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je
statutární zástupce TTO SRUB.
JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Údaje poskytnuté zákazníky. TTO SRUB zpracovává osobní údaje zákazníků poskytnuté v rámci
závazných přihlášek na akce a služby (tj. zájmové kroužky, víkendové akce a poznávací zájezdy,
dětské tábory, dále jen „služby“) a objednávky služeb prostřednictvím přihlašovacího formuláře na
webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo u osob
mladších 18 let, zdravotní pojišťovna, telefonní číslo a e-mailová adresa.
Údaje týkající se dětí. Objednávku služeb a přihlášení na akci na webových stránkách je možno
provést pouze v případě osoby starší 18 let. Objednávku, popř. přihlášení za děti tak musí učinit
zákonný zástupce dítěte.
PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Pro vyřízení objednávky služby využívá TTO SRUB vaše identifikační údaje. Tyto údaje jsou
nezbytné pro uskutečnění vámi objednané služby. Údaje slouží k vaší identifikaci (identifikaci
účastníka akce) a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu pro účely vyřízení vašeho
požadavku. Bez těchto údajů není provedení objednané služby možné.
Pro nabídku našich služeb formou obchodního sdělení využívá TTO SRUB údaje o vašem
jméně nebo přezdívce a vaši e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě na základě
vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas udělujete v rámci objednávky služby vyplněním
přihlašovacího formuláře na webových stránkách.
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ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit, a to odesláním požadavku
na zrušení zasílání dle informací v zápatí každého obchodního sdělení.
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KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?
Osobní údaje jsou zpracovávány TTO SRUB a jejími pracovníky. Veškeré osoby v TTO SRUB mající
přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich
spolupráce.
TTO SRUB je povinen na základě dotačních a grantových smluv předat některé osobní údaje
účastníků akcí (jméno, příjmení adresa bydliště a rodné číslo nebo datum narození, kontaktní údaje)
donátorům, kterými jsou zejména Úřad Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR.
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JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
TTO SRUB zpracovává osobní údaje za účelem zajištění objednané služby a následně po dobu 5 let
po poskytnutí služby pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s poskytnutou službou souvisí. Ze
zákona TTO SRUB následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům služeb do doby odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou
však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od posledního využití služby.
Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí TTO SRUB pouze v případě, že
je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních
předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je TTO SRUB vázán.
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JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na TTO SRUB a požadovat:
7.1.2. Informace ohledně osobních údajů, které TTO SRUB zpracovává, ohledně účelu a povahy
zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo TTO
SRUB.
7.1.3. Přístup k údajům, které jste poskytli TTO SRUB, ať již v průběhu objednávky akce, či přihláškou na
webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám TTO SRUB potvrdí, zda a jaké konkrétní
osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně
s informacemi o jejich zpracování.
7.1.4. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních
údajů může TTO SRUB správně vyřídit vaši objednávku a řádně organizovat vámi objednanou službu.
7.1.5. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních
údajů), jestliže se domníváte, že TTO SRUB zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho
osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
7.1.6. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již
nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již TTO SRUB nemá zákonný důvod osobní údaje
zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění
uvedených podmínek TTO SRUB vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
7.2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost se v případě podezření na porušení povinností ze
strany
TTO SRUB obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, či jiný obdobný úřad na něj
navazující, či jej nahrazující.
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BEZPEČNOST
TTO SRUB dbá na bezpečnost vašich údajů a získané osobní a další údaje považuje za přísně
důvěrné. Při jejich zpracování se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní
data rovněž zpracovává v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů, jinak známým jako GDPR. TTO SRUB klade při zpracování
osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech TTO SRUB a
veškeré osobní údaje v papírové formě (přihláška na akci, Dohoda o provedení práce) jsou uloženy u
TTO SRUB způsobem, který znemožní, aby se s ním seznámily nepovolané osoby nebo aby byly
zneužity. Mají k nim přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro
účely uvedené v těchto pravidlech, a nakládají s nimi pouze v nezbytném rozsahu.
KONTAKT
S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv
se můžete obracet na TTO SRUB e-mailem na adresu srubak@srubak.cz nebo na telefonní číslo
+420 261 210 006.

10. ÚČINNOST
10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

