
Poučení o zpracování a ochraně osobních údajů 
 
 
Prohlašuji, že jako Zákazník společnosti Věda nás baví o.p.s., IČO 24204137, se sídlem Velkopřevorské 
nám. 629/7, Praha 1, 11800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp. zn. O 873 (dále jen „VNB“) a dále jako zákonný zástupce nezletilého dítěte  
 
______________________________, 
  
si jsem vědom/a, že poskytnuté osobní údaje ve formuláři „Potvrzení o bezinfekčnosti“ a „Prohlášení 
zákonného zástupce k odchodu dítěte z tábora“ v rozsahu: 
 

 Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a rodné číslo mého dítěte, jehož 

jsem zákonný zástupce 

 Mé jméno, příjmení, telefon a adresa 

 Případně jméno, příjmení, telefon a adresa jiného rodinného příslušníka 

 
jsou zpracovávány z titulu plnění uzavřené smlouvy o účasti mého dítěte na příměstském táboře 
VNB a za účelem konání tábora v souladu s právními předpisy. 
 
 
Souhlasím / Nesouhlasím (označte Vaši vůli) se zpracováním osobních údajů poskytnutých na 
formuláři „Souhlas s ošetřením“ v rozsahu: 
 

 Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště mého dítěte, jehož jsem zákonný 
zástupce 

 
za účelem případného nutného ošetření mého dítěte. Tento souhlas je dobrovolný a může být odvolán. 
Souhlas je důležitý pro usnadnění průběhu případného urgentního ošetření dítěte. 
 
Všechny výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu konání tábora a poté budou 
bezpečně skartovány. 
 
Jsem si vědom/a svých práv požadovat od VNB přístup k osobním údajům, které se týkají mne a/nebo 
mého dítěte, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti 
zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.  
   
Zároveň jsem si vědom/a i toho, že výše uvedená práva mohu na VNB uplatnit prostřednictvím formuláře 
na adrese https://www.vedanasbavi.cz/gdpr-vyuziti-prava 
  
Jsem srozuměn/a s tím, že v případě, že se budu domnívat, že Správce provádí takové zpracování 
Údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, mohu se se svou stížností 
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice. 
  
Jsem si vědom/a toho, že VNB Údaje ve výše uvedeném rozsahu, neposkytne dalšímu příjemci, 
nepředá do třetí země nebo mezinárodní organizaci s výjimkou případů nutných k ochraně zdraví dítěte, 
například při případném urgentním ošetření lékařem atp. 
 
 
V _______________ dne _____________ 
  
 
Jméno zákonného zástupce___________________  Popis___________________ 


