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NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

Správce kontaktů 

Botič o.p.s., Kubatova 32/1, 102 00, Praha 10 – Hostivař 

Společnost je zastoupena ředitelkou Mgr. Martinou Chvátalovou 

Ohledně zpracování osobních údajů se obraťte na ředitelku společnosti na e-mailu: chvatalova@toulcuvdvur.cz 

nebo tel.: 271 750 556. 

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za velice důležitou, a proto jí věnujeme mnoho pozornosti. S 

osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou a v žádném případě nepředáváme data 

třetím osobám. Všechny údaje, které od vás získáme, slouží pouze pro potřeby Botič o.p.s. a napomáhají nám být 

s vámi v kontaktu ohledně konkrétních akcí, o které vy sami projevujete zájem. 

Jaké osobní údaje shromažďujeme? 

Od účastníků našich vzdělávacích programů shromažďujeme tyto osobní údaje: jméno, emailová adresa, poštovní 

adresa, číslo mobilního telefonu.  Pro kurzy, po jejichž absolvování účastníci dostávají osvědčení o účasti, se navíc 

ptáme na datum narození a titul (týká se především učitelů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků).  

Od zákonných zástupců dětí, které se účastní příměstských táborů, získáváme i citlivé údaje o dětech, které na 

tábor přijdou. Jedná se o datum narození, zdravotní pojišťovnu, pravidelné užívání léků, alergie, zdravotní 

omezení a závažná onemocnění. Tyto údaje potřebujeme proto, abychom mohli pro všechny zúčastněné zajistit 

bezpečné a příjemné podmínky. Všechny tyto dokumenty obsahující citlivé údaje uchováváme dle zákona 6 

měsíců po skončení akce a poté jsou všechny skartovány. Na dobu tábora potřebujeme kopii průkazky pojištěnce 

a to z důvodu nutnosti zajištění lékařské péče v případě úrazu či jiné náhlé příhody. Kopii kartičky pojištěnce po 

skončení akce vracíme rodičům nebo po dohodě s rodiči okamžitě skartujeme.  

Proč ukládáme informace 

Osobní údaje přihlášených účastníků našich vzdělávacích akcí potřebujeme, abychom mohli účastníky včas 

informovat o změnách v programu, na který jsou přihlášeni a případně je mohli občas informovat, co je u nás 

nového. Některé naše projekty jsou spolufinancovány z grantů, z čehož nám plyne povinnost tyto údaje 

archivovat po určitou dobu pro případnou kontrolu. Máme také účetní povinnosti, kdy musíme některé 

dokumenty archivovat po dobu 10ti až 30ti let.  Všechny osobní údaje jsou pečlivě zabezpečeny. Uchováváme jen 

to, co opravdu potřebujeme pro naši práci. 

Vaše osobní údaje jsou vaše 

Kdykoliv budete potřebovat, můžete se na nás obrátit s dotazy, jak zpracováváme vaše data. Máte právo na 

výmaz a opravu vašich dat. V případě, že chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním dat, můžete to udělat na 

k tomu určeném formuláři, který je ke stažení zde nebo ho na vyžádání obdržíte od ředitelky společnosti. Pouze 

musíme dodržet zákonnou povinnost uchování dat. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.  

My ale budeme dělat vše pro to, abyste to nikdy nepotřebovali, protože naší prioritou je, aby vám s námi bylo 

dobře a i vaše data byla u nás v bezpečí! 
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