Dodatek ke zpracování dat
Zpracování osobních dat:
Vyplněním Vašich osobních údajů se SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ BENÁTKY
NAD JIZEROU příspěvková organizace, Adresa: Hájovna Okrouhlík 52, 294 71
Benátky nad Jizerou IČ: 75126036, stane správcem Vašich osobních údajů.
Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme: Jméno a příjmení - účastník, Datum
narození - účastník, Místo trvalého pobytu - účastník, Přechodné bydliště – účastník,
Třída ZŠ, MŠ - účastník, Údaje o zdravotní způsobilosti - účastník, alergiích,
chronických obtížích – účastník, Jméno a příjmení - zákonný zástupce, E-mail zákonný zástupce, Místo trvalého pobytu - zákonný zástupce, Telefonní spojení zákonný zástupce, Podpis – zákonný zástupce.
Výše uvedené údaje uchováváme po dobu 3let.
Tyto údaje zpracováváme za účelem splnění zákonné povinnosti vztahující se na
správce dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 106/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví v platném
znění, o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.
V případě odmítnutí poskytnutí výše uvedených osobních údajů nemůže být
povolena účast dítěte na letním táboře, jelikož by došlo k porušení zákonné
povinnosti, která se na správce vztahuje.
Tyto údaje můžeme na vyžádání předávat dalším subjektům. Těmi jsou: Inspektorát
bezpečnosti práce, Krajská hygienická stanice, MěÚ Benátky nad Jizerou - zřizovatel.
Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo
na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto
rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů,
informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce
tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším
právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto
zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email lacina@hajovnabenatky.cz nebo na
sídlo naší organizace: SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ BENÁTKY NAD JIZEROU
příspěvková organizace, Adresa: Hájovna Okrouhlík 52, 294 71 Benátky nad Jizerou
IČ:75126036
Dodatek ke zpracování
Podpisem souhlasím, z titulu zákonného zástupce, se zpracováním osobních údajů
nezletilé osoby.

..……………………………………….
podpis zákonného zástupce

