
 
Zpracování osobních údajů pro potřeby táborů v Pavučině o.p.s. 

 

Vážení rodiče. 

Velice si v našem týmu vážíme důvěry, se kterou nám svěřujte své děti na naše táborové a další volnočasové programy. 

V souvislosti s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) jsme od Vás začali v červnu 2018 získávat konkrétní a prokazatelný 

souhlas se zpracováním osobních údajů Vás a vašich dětí. V níže uvedeném textu chci více přiblížit, co který souhlas 

znamená. Věřím, že po prostudování budete moci lépe posoudit, k jakým účelům zpracování osobních údajů dáte 

souhlas. 

 

Oprávněný zájem 

Nejprve Vás informuji, že Pavučina o.p.s. zpracovává osobní údaje Vás a vašeho dítěte pro plnění našeho závazku vůči 

Vám a oprávněného zájmu Pavučiny o.p.s. Tento oprávněný zájem zahrnuje veškeré zpracování osobních údajů ze 

zákonných důvodů. Především to znamení nutnost uchování přihlášek jako dokladů, na základě kterých jsme od Vás 

přijali platby za tábor, přesně je identifikovali a zpracovali podle zákonem daných účetních standardů. K uvedeným 

údajům má přístup omezený počet pracovníků. Jméno, příjmení dítěte a variabilním symbol platby zpracovává také 

externí účetní. Přihlášku a účetní dokumentaci s údaji o plátci uchováme minimálně 10 let. 

 

Dokument souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Dále chci objasnit, co znamenají konkrétní souhlasy se zpracováním osobních údajů, které jsou součástí přihlášky: 

1) Fotografie a videozáznamy pro neveřejné užití účastníků tábora 

Děti se rády sdílí s rodiči a dalšími blízkými, co vše zažily na táboře. Jistě jim v tom pomáhají i fotografie pořízené námi 

během táborových dobrodružství. Váš souhlas nás opravňuje zaslat Vám a ostatním rodičům zúčastněných dětí 

dočasný odkaz ke stažení balíčku táborových fotografií. Tyto fotografie slouží výhradně k osobnímu užití účastníků 

tábora a není možné jejich vystavení na veřejný internet ani jiné prezentování širší veřejnosti. 

2) Dokumentace pro archivaci a neveřejnou dokumentaci donátorům 

Tento souhlas je pro nás velmi důležitý pro udržení a rozvoj práce Pavučiny o.p.s. Souhlasem nám umožňujete uchovat 

celistvou fotodokumentaci a videozáznamy na zabezpečeném datovém uložišti jako zdroj pro jakékoli další zpracování 

a především dlouhodobou archivaci. K čemu je to dobré? 

- Fotografie a video ukážeme v případě potřeby interně donátorům, podporovatelům, kontrolám úřadů 

poskytující dotace. Můžeme tak mnohem lépe obhajovat svoji práci a motivovat donátory k dalšímu 

partnerství.  

- Uchování foto a video dokumentace pomáhá pracovnímu týmu při přípravách dalších táborů, protože se 

mohou podívat, jak vypadaly konkrétní činnosti, hry, aktivity a mají tak podpůrný materiál pro tvorbu dalších 

projektů.  

- Náš archiv může sloužit i Vám jako záloha, pokud ztratíte fotografie ze svého archivu. 

 

3) Prezentace na webových stránkách, případně youtube kanále pavucinaops, výroční či informační zprávě 

Pavučiny o.p.s. 

Pokud nám kapacity dovolují, snažíme se udělat kratší videodokument, připravit prezentační fotografie do fotogalerie 

na našem webu. Vybíráme záběry, které dokumentují důležité momenty, naše hodnoty, emoce, kompozici, obrazovou 



 
kvalitu… V těchto obrazových záběrech se může a nemusí objevit vaše dítě. Fotografie a videa neumístíme na 

Facebook, Instagram a ani nikde jinde, kde bychom neměli dostatečnou kontrolu nad zveřejněnými obrazovými 

materiály. Pokud by například někdo bez potřebného souhlasu stáhl táborovou fotografii z webu Pavučiny a vystavil ji 

na sociální síti, je v našich možnostech i právní cestou bojovat za její odstranění a omezení dalšího šíření. 

4) Informace o dalších vhodných táborech a aktivitách z činnosti Pavučiny o.p.s. 

Tímto souhlasem nám dáváte možnost zaslat Vám především skrze email informace o konání dalšího tábora, případně 

jiných aktivit, které by mohli Vás nebo vaše dítě zajímat. Předpokládáme, že takové informace zašleme přibližně 4x 

ročně, svůj souhlas se zasíláním budete moci kdykoli ukončit.  

 

Zdravotní dokumentace 

Pro co nejlepší zabezpečení zdraví a bezpečnosti vašich děti vyžadujeme na vícedenních táborech zdravotní potvrzení, 

jako součást přihlášky. Informace o zdravotním stavu vašeho dítěte patří do kategorie zvlášť citlivých osobních údajů. 

Pro plnění našich zákonných povinností a oprávněných zájmu není dlouhodobé zpracování lékařského potvrzení 

potřeba, proto tyto údaje do 30 dnů od skončení tábora skartujeme. Chceme takto minimalizovat riziko úniku osobních 

údajů. Přímý přístup ke zdravotní dokumentaci má pouze hlavní vedoucí tábora a zdravotník, případě pro zabezpečení 

zdraví dítěte další člen táborového týmu. Všichni členové táborového týmu jsou vázaní mlčelivostí k osobním údajům 

dětí, o kterých se během přípravy a realizace tábora dozvědí. 

 

Elektronické zasílání přihlášek 

Žádám Vás, abyste nám nezasílali jako dříve přihlášky a požadované přílohy formou skenů skrze emaily. Mimo to, že 

nám to komplikuje zpracování, tak také může dojít k úniku osobních dat během zasílání. Máte-li emailové schránky na 

freemailových serverech (např. seznam.cz, gmail.com…), dochází pravděpodobně ze strany poskytovatele k 

automatizovanému skenování veškerých vašich emailů a jejich příloh. Tudíž informace o Vás a vašich dětech se 

dostávají do databází profilů uživatelů těchto poskytovatelů a mohou být (zne)užity nejen k marketingovým účelům. 

Prosím doručujete nám přihlášky v předstihu, buď osobně, nebo poštou.  

 

Neudělení souhlasu 

Rozhodnete-li se nám neudělit v některé z výše uvedených bodů souhlas, budeme to samozřejmě respektovat. Bude to 

však znamenat komplikace v pořizování a zpracování fotografií a videí, zejména v prvních dvou bodech souhlasu. 

Budeme muset dávat větší pozor, zda nefotíme či nenatáčíme vaše dítě a při zpracování rozmazat obličej nebo zcela 

vystřihnout zajímavou scénu z videa. Myslím, že i pro vaše dítě to nemusí být příjemné, když bychom ho chtěli „vyhnat“ 

z nějakého záběru, společné fotografie (což nechceme a před ostatními dětmi nebudeme dělat) nebo pak rozmazávat 

jeho obličej na fotografiích, které uvidí ostatní účastníci tábora. 

Věřím, že ať již strukturovaným rozpisem souhlasu se zpracováním, nebo i tímto podrobnějším popisem jsem Vám dal 

na srozuměnou, že ochranu osobních údajů Vás a vašich dětí bereme v Pavučině o.p.s. vážně a snažíme se 

transparentně informovat, jaké data shromažďujeme a k čemu je využíváme. 

Vaše případné dotazy a žádosti k ochraně osobních údajů očekávám nejlépe na emailu reditel@pavucina.net 

 

V Ostravě 1. 12. 2018 

Ing. Michal Vašenda 

ředitel Pavučiny o.p.s. 
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