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NADACE BÁTOR TÁBOR 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ TÁBORA 

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE 25. KVĚTNA 2018 

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A KONTAKTY  

 

Nadace Bátor Tábor (dále „Bátor Tábor”) v souvislosti s dětmi, které se na tábororganizovaný 

Nadací Bátor Tábor přihlásily, resp. se ho zúčastní (přihlášené a zúčastněné osoby; dále společně: 

„Účastníci“), jakož i v souvislosti s jejich rodiči, opatrovníky, zákonnými zástupci (dále 

společně: „Zákonný zástupce“) zpracovává informace klasifikované podle článku 4. bodu 1. 

Všeobecného nařízení o ochraně údajů EU č. 2016/679. („GDPR”) jako „osobní údaje“. Tyto 

informace (dále „Informace“) vysvětlují zpracování těchto osobních údajů. V Informacích 

Účastníci a jejich Zákonní zástupci (dále společně: „dotčené osoby“). 

 

Sídlo Nadace Bátor Tábor: Reitter Ferenc utca 46–48., 1135 Budapest 

Bátor Tábor je registrovaný: 01-01-0008659 

Telefonní číslo Nadace Bátor Tábor: (+36 1) 302 8808 

E-mailová adresa Nadace Bátor Tábor batortabor@batortabor.hu  

Webová stránka Bátor Tábor: www.batortabor.hu  

Zástupce a kontakty Nadace Bátor Tábor: Kindli Erna (e.kindli@batortabor.hu)  

Zodpovědná osoba Nadace Bátor Tábor: Benkő Lívia (l.benko@batortabor.hu) 

 

2. AKTUALIZACE A DOSTUPNOST INFORMACÍ 

 

Bátor Tábor si vyhrazuje právo tyto Informace v případě potřeby jednostranně modifikovat 

účinností nabytou po modifikaci, s předchozím přiměřeným informováním dotčených osob, 

zohledněním omezení obsažených v příslušných právních předpisech. Tyto informace je možné 

modifikovat hlavně v případě, že je to zapotřebí v důsledku změn právních předpisů, praxe 

orgánu na ochranu údajů, nové činnosti spojené se zpracováním osobních údajů, nově objeveným 

bezpečnostním rizikem nebo zpětné vazby dotčených osob. 

 

3. SPECIFICKÉ PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

V případě jednotlivých individuálních zpracování osobních údajů je možné, že se musejí 

aplikovat specifické podmínky ochrany osobních údajů, o čemž budou dotčené osoby zvlášť 

informovány, např. před souhlasem se zpracováním osobních údajů. 

 

V souvislosti se zdravotními údaji představuje právní základ zpracování údajů Nadací Bátor 

Tábor ve více případech GDPR článek 9 odst. 2 písm. d). Podle toho se údaje zpracovávají 

v rámci zákonné činnosti neziskové Nadace Bátor Tábor. Toto zpracování osobních údajů se 

v každém případě uskuteční s podmínkou, že se zpracování údajů vztahuje výhradně na současné 

nebo bývalé členy Bátor Tábor nebo na osoby, které s Nadací Bátor Tábor udržují pravidelný 

kontakt v souvislosti s jejími cíli, a že osobní údaje bez souhlasu dotčených osob Bátor Tábor 

nezpřístupní osobám mimo Bátor Tábor. 

 

4. ROZSAH ZPRACOVANÝCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Dotčené osoby musejí příslušné osobní údaje poskytnout k dispozici Nadaci Bátor Tábor vždy 

v souladu s platnými právními předpisy. Především musejí mít přiměřený a informovaný souhlas 

nebo jiný právní základ ke sdělení osobních údajů. Bátor Tábor neodpovídá za případné škody, 

ztráty nebo újmy způsobené porušením výše uvedených závazků nebo vyjádření dotčených osob. 

 

Pokud je daný účel zpracování osobních údajů potřebný pro uplatnění oprávněných zájmů 

Nadace Bátor Tábor nebo třetí strany, test zvážení zájmů používaný k určení oprávněného zájmu 

mailto:batortabor@batortabor.hu
http://www.batortabor.hu/
mailto:e.kindli@batortabor.hu
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zpřístupní Bátor Tábor (Tábor odvahy) na základě žádosti předložené na jeden z výše uvedených 

kontaktních údajů.  

 

Bátor Tábor výslovně upozorňuje dotčené osoby na to, že jsou oprávněny kdykoli podat 

námitku proti zpracování jejich osobních údajů na základě oprávněného zájmu z důvodu 

spojeného s jejich vlastní situací, včetně profilování založeného na odkazovaných 

nařízeních. V takovém případě Bátor Tábor osobní údaje dále nezpracovává, a to 

s výjimkou, pokud dokáže, že jejich zpracování je odůvodněné nezbytnými oprávněnými 

důvody, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo se vážou 

k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.  

 

Rozsah zpracovaných osobních údajů, účely zpracování, jakož i trvání zpracování osobních 

údajů, ale i okruh osob oprávněných k přístupu k údajům, je uvedeno v tabulce dále. 

 

K údajům mají přístup v rámci Nadace Bátor Tábor v podstatě následující osoby: 

 

Cimborové: osoby, které dobrovolnou prací pomáhají v Táboře odvahy. 

 

Tábosz tým: pracovní skupina, která organizuje přihlášení účastníků, zajišťuje koordinaci mezi 

rodiči a kontaktními osobami v nemocnici. 

 

Bátor Tábor EÜ tým: koordinační pracovní skupina zajišťující zdravotnické zázemí tábora a 

tvořící zdravotnický personál. 

 

Organizace Programu a Dobrovolníků (OPS): pracovní skupina zaměřená na organizaci a dozor 

programů v táboře a externích programů a na organizování, vzdělávání a koordinaci 

dobrovolníků. 

 

Střední manažer tábora (TKV): Přímý nadřízený / koordinátor cimborů odpovědných za program 

nebo děti v daném turnusu. Svou prací pomáhá týmu vedoucích daného turnusu. 

 

Cimbor – domovník (HVC): koordinuje a podporuje práci cimborů patřících k jednomu určitému 

domu s dětmi. 

 

Kromě právních základů označených v tabulce se může v průběhu tábora vyskytnout případ, že se 

zpracování údajů vyžaduje z následujících důvodů: 

 

 zpracování osobních údajů je potřebné na ochranu zájmu, který je podstatný pro životně 

důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné osoby [GDPR článek 6. (1) d)], nebo  

 je zpracování nezbytné na ochranu životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné 

fyzické osoby v případě, že dotčená osoba není fyzicky nebo právně způsobilá vyjádřit svůj 

souhlas [GDPR článek 9. (2) c)].  

 

Pokud Informace stanovují jako dobu uchovávání údajů promlčecí lhůtu nároků, úkony 

přerušující promlčecí lhůtu prodlužují dobu uchovávání údajů do nového termínu promlčení. 

Definování doby uchovávání osobních údajů všeobecně stanoví zákon č. V. z roku 2013 

Občanského zákoníku („Ptk.“). 
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Účel zpracování údajů Právní základ zpracování údajů Okruh zpracovaných údajů Doba uchovávání údajů, přístupová 

práva, přenos dat (pokud existuje) 

 

Lékařské přihlášení Účastníka – je 

první fází přihlášení Účastníka na 

Tábor odvahy. 

 

V průběhu toho ošetřující lékař a 

Zákonný zástupce Účastníka 

poskytne pro Bátor Tábor osobní 

údaje Účastníka potřebné 

k prohlášení. Rovněž nemocniční 

kontaktní osoby Nadace Bátor Tábor 

mohou dotčeným osobám navrhnout, 

aby kontaktovaly Bátor Tábor. 

 

Bátor Tábor dokáže na základě 

oznámení zdravotního stavu 

Účastníka posoudit možnost jeho 

účasti v táboře. 

 

Osobní údaje může Bátor Tábor 

použít i v souvislosti s jinými účely 

zpracování osobních údajů, 

definovanými v Informacích o 

zpracování osobních údajů, 

v případě, že zpracování osobních 

údajů souvisí s účastí Účastníka 

v táboře, a tyto osobní údaje jsou 

k tomu potřebné.  

 

Bátor Tábor po lékařském přihlášení 

Účastníka zašle tzv. „Balík 

rodičovské přihlášky“, což je druhou 

fází přihlášení Účastníka do Bátor 

Tábora. 

V souvislosti se zdravotními údaji: 
GDPR článek 9. (2) a) (dotčená osoba 

vyjádřila souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů k jednomu nebo více 

konkrétním účelům), jakož i GDPR 

článek 9. (2) d) (údaje se zpracovávají 

v rámci zákonné činnosti neziskové 

Nadace Bátor Tábor). 

 

V souvislosti s ostatními osobními 

údaji: GDPR článek 6. (1) a) 

(dobrovolný souhlas dotčené osoby). 

 

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat 

svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá 

vliv na zákonnost zpracovávání 

vycházejícího ze souhlasu před jeho 

odvoláním. 

 

Organizátoři tábora nedokážou bez 

souhlasu objasnit zdravotní stav 

Účastníka, potřebnou péči, nemohou 

tedy vyhodnotit možnost jeho účasti 

v táboře. 

Osobní identifikační údaje Účastníka: 

termín tábora, příjmení, jméno, skupina 

chorob, číslo sociálního zabezpečení, číslo 

sociálního zabezpečení v EU, státní 

příslušnost, místo, datum narození, pohlaví 

(děvče/chlapec), rodné příjmení matky 

 

Dostupnost Účastníka: e-mailová adresa 

rodiny / požaduje poštovní oznámení, 

bydliště: stát, PSČ, město, adresa, domácí 

telefon 

 

Kontaktní údaje Účastníka: číslo 

mobilního telefonu, 

Účastník/matka/otec/jiné (se jménem) 

 

Lékařské údaje Účastníka: název centra 

poskytujícího péči, adresa, kontaktní osoba, 

jméno ošetřujícího lékaře, jeho e-mailová 

adresa, číslo mobilního telefonu, čas 

stanovení diagnózy, diagnóza, anamnéza, 

průvodní choroby, pravidelně užívané léky, 

citlivost na léky, 

potřeba speciální diety (ano/ne),  

alergie (ano/ne),  

mobilita (ano/ne), 

důležitá informace v důsledku fyzického 

stavu (ano/ne), 

psychomotorický vývoj je přiměřený pro 

věkovou skupinu (ano/ne),  

infekční choroby, které již Účastník 

překonal:  

varicella (ano/ne),   

parotitis epidemica (ano/ne),  

morbili (ano/ne),  

rubeola (ano/ne),  

herpes simplex (ano/ne),  

Doba uchovávání údajů: bez odvolání 

souhlasu dotčené osoby pět let po 

předmětném táboře (podle Ptk. 6: 22. § (1) 

případné nároky spojené s přihlášením na 

tábor se promlčí v průběhu pěti let). 

 

Oprávněním k přístupu v rámci 

organizace Bátor Tábora disponují: osoby 

činící úkony spojené s přihláškou Účastníka 

na Bátor Tábora Nadace Bátor Tábor, 

zdravotnický tým Bátor Tábora, Tábosz tým. 

 

Lékař může na základě právních předpisů 

směrodatných pro jeho činnost a podle 

vlastních podmínek zpracování údajů 

uchovávat osobní údaje a zdravotní údaje 

také jako samostatný provozovatel.  
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Účel zpracování údajů Právní základ zpracování údajů Okruh zpracovaných údajů Doba uchovávání údajů, přístupová 

práva, přenos dat (pokud existuje) 

 

jiná infekční onemocnění (ano/ne),  

dostal/a povinné očkování (ano/ne), jiné 

očkování (ano/ne),  

infikovaný/infikovaná virem hepatitidy B 

(ano/ne/N/A), infikovaný/infikovaná virem 

hepatitidy C (ano/ne/N/A), typ, datum 

poslední chemoterapie/radioterapie,  

má centrální kanylu,  

má protézu,  

Odůvodnění návrhu účasti v táboře:  
1. rodinné zázemí (rodiče se rozvedli, 

mozaiková rodina, pěstoun, s jedním 

rodičem),  

2. sociální podmínky,  

3. nedávné ztráty a problémy v životě 

rodiny,  

4. navržen do hlavního seznamu, seznamu 

čekatelů, a 

5. další důležité informace.  

Máte poznatky: O těžkostech spojených 

s integrací do kolektivu vrstevníků, 

dodržováním předpisů, o problémech vazby 

k dospělým, dětem, o problémech 

s chováním? O extrémních emočních 

reakcích, které považujete za potřebné a 

užitečné sdílet s Táborem odvahy?  

 

Považujete za potřebné, aby psycholog 

Nadace Bátor Tábor získal další informace, 

aby se účast v táboře uskutečnila maximálně 

obezřetně?  

 

Účastník nebo kterýkoli člen rodiny 

využívá/využil psychologickou pomoc?  

 

Účastník se zúčastňuje speciálních 

rozvojových aktivit? 
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Účel zpracování údajů Právní základ zpracování údajů Okruh zpracovaných údajů Doba uchovávání údajů, přístupová 

práva, přenos dat (pokud existuje) 

 

Účastník nebo kterýkoli člen rodiny 

užívá/užíval psychofarmaka? Co?  

 

Byla u Účastníka stanovena psychická 

diagnóza?  

 

Jiné potíže v chování, o kterých je důležité 

vědět? 

 

 

Balík rodičovské přihlášky, který 

vyplní Zákonný zástupce – je 

druhou fází přihlášení Účastníka 

na tábor.  

 

Balík rodičovské přihlášky mohou 

Zákonní zástupci zaslat pro Bátor 

Tábor po lékařském přihlášení 

Účastníka. Část zpracovávaných 

údajů dostane Bátor Tábor už 

v průběhu lékařské přihlášky. 

 

Údaje může Bátor Tábor použít i 

v souvislosti s jinými účely 

zpracování údajů, definovanými 

v Informacích o zpracování údajů, 

pokud zpracování údajů souvisí 

s účastí Účastníka v táboře, a tyto 

údaje jsou k tomu potřebné. 

 

V souvislosti se zdravotními údaji: 
GDPR článek 9. (2) a) (dotčená osoba 

vyjádřila souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů k jednomu nebo více 

konkrétním účelům), jakož i GDPR 

článek 9. (2) d) (údaje se zpracovávají 

v rámci zákonné činnosti neziskové 

Nadace Bátor Tábor). 

 

V souvislosti s ostatními osobními 

údaji: GDPR článek 6. (1) a) 

(dobrovolný souhlas dotčené osoby). 

 

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat 

svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá 

vliv na zákonnost zpracovávání 

vycházejícího ze souhlasu před jeho 

odvoláním.  

 

Souhlas je potřebný proto, že Bátor 

Tábor se musí obeznámit s údaji 

Účastníků tábora, aby dokázal 

vyhodnotit jejich přihlášku, zajistit účast 

Účastníků v táboře, umožnit jim účast na 

programech a aktivitách Bátor Tábora a 

dále jim zajistit zdravotní péči v průběhu 

trvání tábora a umožnit dobrovolníkům  

Nadace Bátor Tábor, aby se mohli 

Zdravotní karta Účastníka: jméno, rok, 

turnus, místo, datum narození, rodné 

příjmení matky, bydliště, telefon, číslo soc. 

zabezpečení, e-mailová adresa, jméno a 

telefonní číslo rodinného příslušníka, 

kterého je třeba v případě choroby nebo 

nehody informovat. 

 

Výběr turnusu: 

pro Účastníka ve věku 13–18 let s rakovinou 

a IBD onemocněním, a s transplantací jater / 

pro Účastníka ve věku 7–13 let s rakovinou 

a IBD onemocněním a s transplantací jater / 

pro Účastníka ve věku 7–18 let s diabetem, 

hemofilií, JIA a se skoliózou 

 

Osobní identifikační údaje Účastníka: 

Jméno Účastníka, datum, místo narození, 

jmeniny, číslo soc. zabezpečení, rodné 

příjmení matky, název centra poskytujícího 

péči / nemocnice 

 

Kontaktní údaje Účastníka: bydliště (stát, 

obec, PSČ, ulice, číslo domu, poschodí, č. 

dveří), e-mailová adresa (rodič / opatrovník / 

Zákonný zástupce, kterou rodina pravidelně 

kontroluje), velikost trička, mobilní telefon 

Účastníka, číslo domácího telefonu, jméno a 

Doba uchovávání údajů: bez odvolání 

souhlasu dotčené osoby pět let po 

předmětném táboře (podle Ptk. 6: 22. § (1) 

případné nároky spojené s přihlášením na 

tábor se promlčí v průběhu pěti let). 

 

Oprávněním k přístupu k údajům 

v rámci organizace Bátor Tábora 

disponují: osoby konající úkoly spojené 

s přihláškou Účastníka do Bátor Tábora 

(např. zdravotnický tým Bátor Tábora, 

cimborové, Tábosz tým, jakož i Organizace 

programu a Dobrovolníků – OPS, 

zdravotnický tým Bátor Tábora). 

 

Pokud Bátor Tábor na základě informací 

získaných prostřednictvím balíku rodičovské 

přihlášky nebo informací poskytnutých 

rodinnými příslušníky a lékaři Účastníka 

usoudí, že k bezpečnému přijetí Účastníka 

na tábor potřebuje další informace, 

psycholog Bátor Tábor to konzultuje se 

Zákonným zástupcem a poskytne své 

stanovisko. Takovým případem je například 

situace, kdy Zákonný zástupce v balíku 

rodičovské přihlášky označil, že Účastník 

podstupuje individuální terapii. V průběhu 

toho prodiskutují individuální situaci 
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Účel zpracování údajů Právní základ zpracování údajů Okruh zpracovaných údajů Doba uchovávání údajů, přístupová 

práva, přenos dat (pokud existuje) 

 

individuálně připravit na  účast v táboře.  telefonní číslo matky, jméno a telefonní 

číslo otce, jméno a telefonní číslo osoby 

(prarodič/sourozenec/jiná), kterou je možné 

volat v naléhavých případech. 

 

Příjezd: v případě auta – s kým Účastník 

přijede, na kterou hodinu se Účastník 

dostaví; v případě autobusu a vlaku – 

s kým přijede Účastník, v kolik hodin 

přijedou na železniční/autobusovou stanici, 

kolik osob doprovodí Účastníka (přesný 

počet). 

 

Odjezd: v případě auta – s kým Účastník 

odjede, v kolik hodin přijedou pro 

Účastníka; v případě autobusu a vlaku – 

s kým Účastník odcestuje, v kolik přijedou 

na železniční/autobusovou stanici pro 

Účastníka. 

 

Je potřebné zvláštní prohlášení 

(prostřednictvím e-mailu nebo telefonu je 

třeba informovat Tábor odvahy), pokud: 

Účastník nepřijede/odjede se zvláštním 

členem rodiny, nebo (v případě Účastníka 

teenagera), pokud může Účastník opustit 

tábor i sám. 

 

Zdravotní údaje Účastníka: potravinová 

alergie, alergie na léky, jiné alergie (např. 

štípnutí hmyzem), speciální dieta (bez 

mléčné bílkoviny, laktózy, lepku, 

vegetariánská a diabetická dieta), používá 

inzulinovou pumpu (vyplňte v případě 

diabetu) (ano/ne), typ inzulinové pumpy, 

současný denní inzulinový režim (vyplňte 

v případě diabetu) (snídaně, svačina, oběd, 

svačina, večeře, další večeře), současný 

Účastníka, názory rodičů, individuální 

proces zpracování choroby/smutku. (K tomu 

není zapotřebí vyslechnout osobně 

Účastníka. Uchovávání příslušných údajů se 

uskutečňuje ve schránce chráněné heslem.) 
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denní dietní režim (vyplňte v případě 

diabetu (snídaně, svačina, oběd, svačina, 

večeře, další večeře). 

 

Potřebuje v níže uvedených případech 

pomoc? (čištění zubů / oblékání se / 

koupání / stravování / používání toalety 

atd.), Účastník používá/potřebuje jakoukoli 

speciální pomůcku ke každodenním 

činnostem? (invalidní vozík, berle, korzet, 

zvedací zařízení atd.) 

 

Vyskytl se případ, že Účastník využil 

pomoc psychologa nebo péči psychiatra? 
(1. ano, lékař předepsal Účastníkovi 

psychofarmakum, důvod toho a typ léku, 2. 

ano, psycholog se jím zaobíral v průběhu 

hospitalizace z důvodu … 3. ano, chodí na 

individuální/rodinnou terapii z důvodu …, 4. 

ještě se to nestalo, 5. jiné).  

 

V posledním období nastala nějaká 

důležitá změna v životě rodiny? (1. 

rozvod, 2. stěhování, 3. změna školy/školky, 

4. vážná choroba blízkého příbuzného / pro 

Účastníka důležité osoby, 5. smrt blízkého 

příbuzného / pro Účastníka důležité osoby, 

6. narození sourozence / přistěhování 

nového člena rodiny (např. partnera) domů, 

7. dlouhodobý pobyt v nemocnici / izolace 

od známého prostředí, 8. v posledním 

období nenastala důležitá změna v životě 

rodiny) – pokud ano, uveďte několika slovy.  

 

 Z hlediska účasti v táboře existují o 

Účastníkovi další důležité informace? 

Např. jak se obvykle chová v přítomnosti 

jiných dětí, jaký má postoj k dospělým a 
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pravidlům, jak se mu dá pomoci, aby se 

uklidnil, když ho něco naštve, bojí se 

něčeho? 

 

V případě SCOLIOSIS: 
Jaké jsou největší fyzické/psychické potíže 

Účastníka spojené s nošením korzetu?  

Jaké jsou největší fyzické/psychické potíže 

Účastníka jako dítěte po operaci páteře?  

Měsíc před začátkem tábora se setkalo 

s dítětem, které mělo plané neštovice? (o 

tom je třeba informovat lékaře-ředitele nebo 

organizátora Bátor Tábora ještě před 

termínem tábora) Dopis Účastníka jeho 

budoucím cimborům: příjmení, jméno, 

přezdívka, datum narození, jmeniny, ve 

svém volném čase se zabývám, moje 

oblíbené pohádky, filmy, moji oblíbení 

zpěváci/skupiny, čtyři věci, které mě nejlépe 

charakterizují, stává se, že se bojím, 

kdybych mohl mít tři přání v souvislosti 

s táborem, byl jsi už někdy na Bátor Táboře 

(ano/ne), cimborům vzkazuji, že… 

 

Nástěnka: kresba, vzkaz 

 

Souhrn poskytnutých údajů  

 

Všeobecné informace o Účastníkovi: 

jméno, datum narození, skupina 

onemocnění, adresa, jméno otce, telefonní 

číslo, jméno matky, telefonní číslo, domácí 

telefonní číslo, jméno a telefonní číslo třetí 

osoby, e-mailová adresa, číslo sociálního 

zabezpečení. 

 

Prohlášení Účastníka, informace o účasti 

v táboře a zdravotní informace: léčebné 
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centrum, jméno ošetřujícího lékaře, 

kontaktní osoba, diagnóza a její datum, 

anamnéza, průvodní onemocnění, citlivost 

na léky, dieta, alergie, pohybová specifika, 

centrální kanyla, protéza, PCDAI, PUCAI, 

IBD speciální požadavek, zacházení, péče, 

pomůcka, potíže a důležité informace. 

 

Jiné údaje Účastníka: příbuzný, místo, 

datum narození, číslo občanského průkazu. 

 

Zpracování údajů zdravotního 

program Účastníka nacházejících 

se na seznamu před turnusem.  
 

Pomocí údajů Účastníka 

nacházejících se na seznamu se 

spolupracovníci Bátor Tábora 

dokážou připravit na bezpečnou účast 

Účastníka na táboře (např. osobní 

kontakt, sestavení stravy, přidělení do 

domů). 

V souvislosti se zdravotními údaji: 
GDPR článek 9. (2) a) (dotčená osoba 

vyjádřila souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů k jednomu nebo více 

konkrétním účelům), jakož i GDPR 

článek 9. (2) d) (údaje se zpracovávají 

v rámci zákonné činnosti neziskové 

Nadace Bátor Tábor). 

 

V souvislosti s ostatními osobními 

údaji: GDPR článek 6. (1) a) 

(dobrovolný souhlas dotčené osoby). 

 

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat 

svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá 

vliv na zákonnost zpracovávání 

vycházejícího ze souhlasu před jeho 

odvoláním. 

 

Bez souhlasu se spolupracovníci Bátor 

Tábora nemohou vhodným způsobem 

připravit na bezpečnou účast Účastníků 

na táboře. 

Účastník: jméno, stav, datum narození, věk, 

informace o účasti na táboře, skupina 

chorob, léčebné centrum, ošetřující lékař, 

koordinátor, diagnóza, datum diagnózy, 

anamnéza, průvodní onemocnění, citlivost 

na léky, dieta, alergie, pohybová specifika, 

centrální kanyla, protéza, PCDAI, PUCAI, 

IBD speciální požadavek, návrh na účast, 

speciální zacházení, speciální péče, speciální 

pomůcka, speciální potíže a důležité 

informace, poznámka, jmeniny. 

Doba uchovávání údajů: bez odvolání 

souhlasu dotčené osoby pět let po 

předmětném táboře (podle Ptk. 6: 22. § (1) 

případné nároky spojené s přihlášením na 

tábor se promlčí v průběhu pěti let). 

 

Oprávněním k přístupu v rámci 

organizace Bátor Tábora disponují: 

Tábosz tým, jakož i Organizace programu a 

Dobrovolníků (OPS), zdravotnický tým 

Bátor Tábora. 

 
 

 

Uchovávání údajů spojených 

s přepravou Účastníka. Cílem 

evidence je zajištění toho, aby 

V souvislosti se zdravotními údaji: 
GDPR článek 9. (2) a) (dotčená osoba 

vyjádřila souhlas se zpracováním svých 

Prohlášení k příjezdu: jméno Účastníka, 

datum, místo narození, jméno příbuzného, 

jeho místo a datum narození, číslo OP, 

Doba uchovávání údajů: bez odvolání 

souhlasu dotčené osoby pět let po 

předmětném táboře (podle Ptk. 6: 22. § (1) 
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Účastník cestoval jen ve společnosti 

osoby, kterou k tomu Zákonný 

zástupce v prohlášení oprávnil. 

osobních údajů k jednomu nebo více 

konkrétním účelům), jakož i GDPR 

článek 9. (2) d) (údaje se zpracovávají 

v rámci zákonné činnosti neziskové 

Nadace Bátor Tábor). 

 

V souvislosti s ostatními osobními 

údaji: GDPR článek 6. (1) a) 

(dobrovolný souhlas dotčené osoby). 

 

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat 

svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá 

vliv na zákonnost zpracovávání 

vycházejícího ze souhlasu před jeho 

odvoláním. 

 

Bátor Tábor bez souhlasu nedokáže 

zabezpečit, aby Účastník cestoval jen ve 

společnosti osoby, kterou k tomu 

Zákonný zástupce v prohlášení oprávnil. 

podpis, datum (hodina, minuta), pokud 

Účastníka nedoprovází/nepřebírá jeho 

Zákonný zástupce, v takovém případě je 

třeba zapsat jeho jméno, číslo OP, bydliště, 

prohlášení, že Účastníka předal 

dobrovolníkovi, aby přicestovali na místo 

tábora. 

 

Prohlášení k odjezdu: jméno Účastníka, 

datum, místo narození, jméno příbuzného, 

jeho místo a datum narození, číslo OP, 

podpis, datum (hodina, minuta), pokud 

Účastníka nepředává/nepřebírá jeho 

Zákonný zástupce, v takovém případě je 

třeba zapsat jeho jméno, číslo OP, bydliště, 

prohlášení, že Účastníka od dobrovolníka 

převzal/a. 

 

Prohlášení příbuzného – odvoz Účastníka 

domů  

 

Údaje dospělého příbuzného: jméno, 

rodné příjmení, místo, datum narození, číslo 

OP, prohlášení příbuzného, že Účastníka 

v průběhu turnusu Bátor Tábora na vlastní 

odpovědnost odvezl domů, datum, podpis. 

Údaje Účastníka: jméno, místo, datum 

narození.  

 

Prohlášení příbuzného – samostatné 

cestování Účastníka 

 

Údaje dospělého příbuzného: jméno, 

rodné příjmení, místo, datum narození, číslo 

OP, povolení od příbuzného, aby Účastník 

na konci tábora sám cestoval domů, 

odpovědnost za cestu domů, prohlášení, že 

na konci tábora může Účastník opustit místo 

případné nároky spojené s přihlášením na 

tábor se promlčí v průběhu pěti let). 

 

Oprávněním k přístupu v rámci 

organizace Bátor Tábora disponují: 

Tábosz tým, Organizace programu a 

Dobrovolníků (OPS). 
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tábora, prohlášení o přijetí, datum, podpis. 

Údaje Účastníka: jméno, místo, datum 

narození, datum cestování (rok, měsíc, den). 

 

Prohlášení osoby provázející Účastníka o 

cestování Účastníka 

 

Údaje dospělé osoby provázející 

Účastníka: jméno, rodné příjmení, místo, 

datum narození, číslo OP, prohlášení, že 

Účastníka veze/doprovází doprovázející 

osoba, odpovědnost za cestu, prohlášení o 

přijetí, datum, podpis. Údaje Účastníka: 

jméno, místo, datum narození. 

 

Evidence údajů spojených 

s přihlášením a odhlášením na 

tábor 

V souvislosti se zdravotními údaji: 
GDPR článek 9. (2) a) (dotčená osoba 

vyjádřila souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů k jednomu nebo více 

konkrétním účelům), jakož i GDPR 

článek 9. (2) d) (údaje se zpracovávají 

v rámci zákonné činnosti neziskové 

Nadace Bátor Tábor). 

 

 

V souvislosti s ostatními osobními 

údaji: GDPR článek 6. (1) a) 

(dobrovolný souhlas dotčené osoby). 

 

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat 

svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá 

vliv na zákonnost zpracovávání 

vycházejícího ze souhlasu před jeho 

odvoláním. 

 

Bez souhlasu Bátor Tábor nedokáže 

evidovat přihlášení a odhlášení 

Účastníků z tábora. 

Účastník: jméno, stav, datum narození, 

skupina onemocnění, čím přijede, čas 

příjezdu, s kým přijede, další informace o 

příjezdu, čím odjede, čas odjezdu, s kým 

odjede, další informace o odjezdu, bydliště 

(obec, PSČ, adresa), jméno otce, telefonní 

číslo otce, jméno matky, telefonní číslo 

matky, domácí telefon, jméno třetí osoby, e-

mailová adresa, balík rodičovské přihlášky, 

Bátor Kodex, cestovní náklady, poznámka. 

 

Doba uchovávání údajů: bez odvolání 

souhlasu dotčené osoby pět let po 

předmětném táboře (podle Ptk. 6: 22. § (1) 

případné nároky spojené s přihlášením a 

odhlášením z tábora se promlčí v průběhu 5 

let). 

 

Oprávněním k přístupu v rámci 

organizace Bátor Tábora disponují: 

Tábosz tým, jakož i Organizace programu a 

Dobrovolníků (OPS), zdravotnický tým 

Bátor Tábora. 
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Souhlas s vyhotovením videa, 

fotografie, rozhovoru a jiných 

záznamů pro média v souvislosti 

s táborem, na kterých může být 

uveden Účastník nebo Zákonný 

zástupce. 
 

 

Tábor odvahy pomocí videí, 

fotografií, rozhovorů a jiných 

materiálů pro média dokumentuje, 

pro externí osoby prezentuje svou 

činnost a jejich pomocí může získat 

zdroje pro své fungování. 

 

Bátor Tábor, jakož i jím pověřená 

třetí strana, může tyto materiály 

použít v prezentačních materiálech 

Bátor Tábora a SeriousFun 

Children’s Network (sdružení táborů, 

které podporuje práci zážitkových 

táborů na celém světě), může je 

zveřejnit na vlastních platformách 

nebo v médiích, prostřednictvím 

zveřejnění citátů, článků nebo 

krátkých úseků z filmů, fotografií. 

Sponzor může například požádat o 

fotografii z tábora, kterou zveřejní na 

své facebookové stránce, že poskytl 

dar Bátor Táboru. 

V souvislosti se zdravotními údaji: 
GDPR článek 9. (2) a) (dotčená osoba 

vyjádřila souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů k jednomu nebo více 

konkrétním účelům). 

 

V souvislosti s ostatními osobními 

údaji: GDPR článek 6. (1) a) 

(dobrovolný souhlas dotčené osoby). 

 

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat 

svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá 

vliv na zákonnost zpracovávání 

vycházejícího ze souhlasu před jeho 

odvoláním. 

 

Bez souhlasu dotčené osoby se materiály 

pro média nemohou vyhotovit. 

 

 

Videa, fotografie, rozhovory a jiné materiály 

určené ke zveřejnění vyhotovené v táboře. 

 

 

Doba uchovávání údajů: v případě žádosti 

dotčené osoby je možné mediální materiál 

kdykoli vymazat. Právo odvolání je možné 

plnohodnotně uplatnit v případě už 

zveřejněných mediálních materiálů jen do 

zveřejnění těchto materiálů. O zveřejněných 

záznamech mohou například třetí osoby 

z webu nebo ze sociální stránky vyhotovit 

zálohu a/nebo kopii, Bátor Tábor to 

nedokáže kontrolovat.  

 

Přístupovým právem disponují v rámci 

organizace Bátor Tábora: do zveřejnění 

záznamů: spolupracovníci Nadace Bátor 

Tábor. 

 

V případě záznamů a hromadných záznamů 

vyhotovených o činnosti dotčené osoby 

v průběhu veřejného vystoupení není 

potřeba souhlas dotčené osoby k vyhotovení 

a použití záznamů (Ptk. 2: 48. §)  

 

Bátor Tábor SeriousFun Children’s Network 

kromě mediálních materiálů nezasílá 

osobní údaje Účastníků. 

 

Zdravotní karty vyplněné 

v průběhu trvání tábora. Cílem 

vedení zdravotních karet je, aby byly 

zdravotní údaje Účastníka co 

nejaktuálnější na začátku tábora, 

čímž se přispěje k bezpečné účasti 

V souvislosti se zdravotními údaji: 
GDPR článek 9. (2) a) (dotčená osoba 

vyjádřila souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů k jednomu nebo více 

konkrétním účelům), jakož i GDPR 

článek 9. (2) d) (údaje se zpracovávají 

DIAB karta Účastníka: obsahuje naměřené 

hodnoty a inzuliny v průběhu tábora 

 

Karta léků Účastníka: zápis léků 

podávaných v průběhu tábora 

 

Doba uchovávání údajů: bez odvolání 

souhlasu dotčené osoby pět let po 

předmětném táboře (podle Ptk. 6: 22. § (1) 

případné nároky spojené s účastí v táboře se 

promlčí v průběhu pěti let). 
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Účastníka v táboře. 

 

v rámci zákonné činnosti neziskové 

Nadace Bátor Tábor). 

 

V souvislosti s ostatními osobními 

údaji: GDPR článek 6. (1) a) 

(dobrovolný souhlas dotčené osoby). 

 

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat 

svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá 

vliv na zákonnost zpracovávání 

vycházejícího ze souhlasu před jeho 

odvoláním.  

 

Bátor Tábor bez souhlasu nedokáže 

zabezpečit, aby byly zdravotní údaje 

Účastníka co nejčerstvější na začátku 

tábora, čímž se přispěje k bezpečné 

účasti Účastníka v táboře. 

Zdravotní karta Účastníka: zápis jakékoli 

péče, která byla potřebná v průběhu tábora 

 

Nálezy Účastníka: stolice a/nebo krevní 

obraz 

 

Závěrečná zpráva Účastníka  
 

 

Oprávněním k přístupu v rámci 

organizace Bátor Tábora disponují: 

skupina zdravotníků Bátor Tábora 

    

Zápisy sepsané v průběhu trvání 

tábora o nehodách a 

neočekávaných nebezpečných 

situacích 

V souvislosti se zdravotními údaji: 
GDPR článek 9. (2) d) (údaje se 

zpracovávají v rámci zákonné činnosti 

neziskové Nadace Bátor Tábor. 

 

V souvislosti s ostatními osobními 

údaji: GDPR článek 6. (1) f) (oprávněný 

zájem Bátor Tábora). 

 

Oprávněný zájem Bátor Tábora: 

dokumentace nehod a nečekaných 

nebezpečných situací, zjištění 

odpovědnosti a ponaučení, jakož i 

zlepšení podmínek tábora, a uskutečnění 

bezpečné účasti v táboře buď všeobecně 

(v takovém případě se údaje Účastníka 

anonymizují), nebo při příští účasti 

Účastníka v táboře. 

Zápis o nehodě: jméno zraněné osoby, 

adresa, stálý personál / dobrovolník / 

Účastník, datum narození, pohlaví 

(muž/žena), datum a přesné místo nehody, 

jak k nehodě došlo, přítomné osoby, detailně 

uvedená zranění, jméno svědka/svědků, 

jméno osoby/osob poskytujících první 

pomoc, jejich zařazení, jaké naléhavé zásahy 

provedla/provedly, důvod nehody (podle 

zraněné osoby, podle svědka, podle osoby 

poskytující první pomoc), byla nehoda 

hlášena (ano/ne), komu, kdy, pokud ne 

okamžitě, tak důvod zpoždění (jeho datum, 

čas), v průběhu nehody měla být zraněná 

osoba na daném místě (ano/ne), dodržela 

bezpečnostní předpisy (ano/ne), byl 

k dispozici ochranný oděv předepsaný pro 

daný program (ano/ne), může pokračovat ve 

své práci/účasti v táboře (pokud ano, odkdy) 

Doba uchovávání údajů: pět let po 

předmětném táboře (Ptk. 6: 22. § (1) 

případné nároky spojené s účastí v táboře se 

promlčí v průběhu pěti let). 

 

Oprávněním k přístupu v rámci 

organizace Bátor Tábora disponuje: 

skupina zdravotníků Bátor Tábora, vedení 

Bátor Tábora. 
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(ano/ne), doporučení (např. lehčích úloh, čas 

na odpočinek), vyplnil, podpis, datum, třeba 

podat hlášení na ÁNTSZ a příslušené 

pojišťovně, pokud ano, komu, kdy. 

 

Neočekávaná nebezpečná situace: datum 

události, přesný čas (pokud je potřebný), 

krátký popis situace, přesné uvedení 

dotčených osob, plán opatření (odpovědné 

osoby), jaká urgentní opatření byla 

realizována v zájmu eliminace problému, 

možné příčiny, které mohly nebezpečnou 

situaci způsobit, byla nebezpečná situace 

okamžitě hlášena (ano/ne), pokud ano, tak 

komu, pokud ne okamžitě, tak přesně kdy a 

co zapříčinilo zpoždění, po určení 

strategického plánu přesně, jak se odstranila 

nebezpečná situace a jaký byl výsledek, 

komunikační strategie, doporučení, aby se 

v budoucnosti zabránilo výskytu této 

situace, vyplnil (jméno), podpis, datum, 

třeba podat hlášení na ÁNTSZ a příslušné 

pojišťovně, pokud ano, tak komu, kdy. 

    

Vyhotovení charakteristiky 

Účastníků se spolupracovníky 

Bátor Tábora  
 

Cílem charakteristiky je, aby Bátor 

Tábor na závěr pobytu zjistil, jaký 

měl Účastník tábora postoj 

k programu tábora, jakož i ke 

vzniklým potížím. Bátor Tábor tyto 

informace a znalosti využije při 

zlepšování podmínek tábora, buď 

všeobecně (v takovém případě se 

údaje Účastníka anonymizují), nebo 

při příští účasti Účastníka v táboře. 

V souvislosti se zdravotními údaji: 
GDPR článek 9. (2) a) (dotčená osoba 

vyjádřila souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů k jednomu nebo více 

konkrétním účelům), jakož i GDPR 

článek 9. (2) d) (údaje se zpracovávají 

v rámci zákonné činnosti neziskové 

Nadace Bátor Tábor). 

 

V souvislosti s ostatními osobními 

údaji: GDPR článek 6. (1) a) 

(dobrovolný souhlas dotčené osoby). 

 

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat 

Rok, turnus, věk Účastníka, jméno, HVC 

celé jméno, celé jméno domácích cimborů 

 

Touha po domově se objevila silněji než u 

jeho vrstevníků nebo průměrně? (1. nikdy 

/ skoro vůbec, 2. často, ale nebyla to výzva, 

3. často a představovala výzvu pro cimbory 

nebo pro společníky, 4. zjistil/a jsi vývoj 

nebo změnu v průběhu pobytu na táboře, 5. 

jaký postup pomáhal při řešení takových 

situací?) 

 

Byla potřebná pomoc cimborů 

k vyjádření/kontrole jeho/jejích emocí? 

Doba uchovávání údajů: bez odvolání 

souhlasu dotčené osoby pět let po 

předmětném táboře (podle Ptk. 6: 22. § (1) 

případné nároky spojené s účastí v táboře se 

promlčí v průběhu pěti let). 

 

Oprávněním k přístupu v rámci 

organizace Bátor Tábora disponují: 

Tábosz tým, Organizace programu a 

Dobrovolníků (OPS). 
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 svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá 

vliv na zákonnost zpracovávání 

vycházejícího ze souhlasu před jeho 

odvoláním. 

 

Bez souhlasu se Bátor Tábor nedokáže 

informovat o tom, jaký měl Účastník 

tábora postoj k programu tábora, jakož i 

vzniklým potížím, dále tyto informace a 

znalosti nemůže použít při zlepšování 

podmínek tábora. 

(1. nikdy / skoro vůbec, 2. často, ale nebyla 

to výzva, 3. často a představovala výzvu pro 

cimbory nebo pro společníky, 4. zjistil/a jsi 

vývoj nebo změnu v průběhu pobytu na 

táboře, 5. jaký postup pomáhal při řešení 

takových situací?) 

 

Účastník měl potřebu extra pohybu / 

požadoval k udržení pozornosti zvláštní 

pomoc? (1. nikdy / skoro vůbec, 2. často, 

ale nebyla to výzva, 3. často a představovala 

výzvu pro cimbory nebo pro společníky, 4. 

zjistil/a jsi vývoj nebo změnu v průběhu 

pobytu na táboře, 5. jaký postup pomáhal při 

řešení takových situací?) 

 

Požadoval pomoc při řešení konfliktů se 

svými druhy / zesměšňoval/ignoroval 

jiné?  (1. nikdy / skoro vůbec, 2. často, ale 

nebyla to výzva, 3. často a představovala 

výzvu pro cimbory nebo pro společníky, 4. 

zjistil/a jsi vývoj nebo změnu v průběhu 

pobytu na táboře, 5. jaký postup pomáhal při 

řešení takových situací?) 

 

Stávalo se, že byl pomalejší než ostatní 

v pohybu / oblékání se / udržování osobní 

hygieny / vyžadoval více odpočinku? (1. 

nikdy / skoro vůbec, 2. často, ale nebyla to 

výzva, 3. často a představovala výzvu pro 

cimbory nebo pro společníky, 4. zjistil/a jsi 

vývoj nebo změnu v průběhu pobytu na 

táboře, 5. jaký postup pomáhal při řešení 

takových situací?) 

 

Stalo se, že byl obětí posměchu / ostatní 

ho ignorovali? (1. nikdy / skoro vůbec, 2. 

často, ale nebyla to výzva, 3. často a 
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představovala výzvu pro cimbory nebo pro 

společníky, 4. zjistil/a jsi vývoj nebo změnu 

v průběhu pobytu na táboře, 5. jaký postup 

pomáhal při řešení takových situací?) 

 

Choval se agresivně vůči 

ostatním/cimborům? (1. nikdy / skoro 

vůbec, 2. často, ale nebyla to výzva, 3. často 

a představovala výzvu pro cimbory nebo pro 

společníky, 4. zjistil/a jsi vývoj nebo změnu 

v průběhu pobytu na táboře, 5. jaký postup 

pomáhal při řešení takových situací?) 

 

Těžko dodržoval pokyny cimborů / 

pravidla tábora? (1. nikdy / skoro vůbec, 2. 

často, ale nebyla to výzva, 3. často a 

představovala výzvu pro cimbory nebo pro 

společníky, 4. zjistil/a jsi vývoj nebo změnu 

v průběhu pobytu na táboře, 5. jaký postup 

pomáhal při řešení takových situací?) 

 

Jeho motivování vyžadovalo v porovnání 

s ostatními větší námahu? (1. nikdy / skoro 

vůbec, 2. často, ale nebyla to výzva, 3. často 

a představovala výzvu pro cimbory nebo pro 

společníky, 4. zjistil/a jsi vývoj nebo změnu 

v průběhu pobytu na táboře, 5. jaký postup 

pomáhal při řešení takových situací?) 

 

Ve vztahu ke svým druhům požadoval 

více podpory / měl sklony k introverzi / 

oddělení od ostatních? (1. nikdy / skoro 

vůbec, 2. často, ale nebyla to výzva, 3. často 

a představovala výzvu pro cimbory nebo pro 

společníky, 4. zjistil/a jsi vývoj nebo změnu 

v průběhu pobytu na táboře, 5. jaký postup 

pomáhal při řešení takových situací?) 
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Jaké dovednosti získal Účastník tábora, 

jak zapadl mezi ostatní, co 

charakterizovalo jeho vztah s vrstevníky, 

jiné chování, co může být důležité pro 

cimbory? 
 

Má Účastník nějaký výjimečný talent? 

Např.: zpěv, recitace, sport, tanec, ostatní… 

 

Navrhli byste Účastníka na mediální 

vystoupení nebo na účast na akci? (TV 

živé vysílání / TV krátký film – ze záznamu 

/ rozhlasový rozhovor / psaný rozhovor / 

nedoporučuji, pokud ano, tak proč, např.: 

směle komunikoval / zformuloval hluboké 

myšlenky / hodně se usmíval / jiné) 

 

Pokud ses setkal/a i s rodiči, umíš si je 

představit při rozhovoru? (nesetkal/a jsem 

se s nimi, / ano/ne, pokud ano, na základě 

jakých jejich vlastností, např.: jsou otevření / 

hovorní / vděční / dobře komunikují / jiné) 

 

Účast v programu Bátor Alumni a 

evidence k tomu potřebných údajů  

 

Bátor Alumni zřídil Bátor Tábor 

proto, aby Účastníci táborů mohli i 

v budoucnosti dostávat informace o 

životě, akcích a setkáních Bátor 

Tábora. Cílem programu Alumni je, 

aby se společenství Bátor Tábora 

zachovalo i po táboře. 

GDPR článek 6. (1) a) (souhlas 

Účastníka)  
 

Účastník má právo kdykoli odvolat svůj 

souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na 

zákonnost zpracovávání vycházejícího ze 

souhlasu před jeho odvoláním.  

 

Účastník se bez souhlasu nemůže 

zúčastnit programu Alumni. 

 

Jméno, e-mailová adresa, bydliště 

Účastníka. 

Údaj je možné na žádost Účastníka kdykoli 

vymazat (do odvolání).  

 

Oprávněním k přístupu v rámci 

organizace Bátor Tábora disponují: 

Tábosz, marketingový tým, vývojový tým, 

OPS, Vedení Bátor Tábora 

 

Bátor Tábor může oslovit 

Účastníka / Zákonného zástupce, 

zda v budoucnu může vystoupit na 

GDPR článek 6. (1) a) (souhlas 

dotčené osoby)  
 

Jméno, e-mailová adresa, bydliště Účastníka Údaj je možné na žádost dotčené osoby 

kdykoli vymazat (do odvolání).  
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nějaké charitativní činnosti, akci 

pro tisk. 

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat 

svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá 

vliv na zákonnost zpracovávání 

vycházejícího ze souhlasu před jeho 

odvoláním.  

 

Bez souhlasu Účastníka ho Bátor Tábor 

neosloví, zda v budoucnosti může 

vystoupit na nějaké charitativní činnosti, 

akci pro tisk. 

 

Oprávněním k přístupu v rámci 

organizace Bátor Tábora disponují: 

Tábosz, marketingový tým, vývojový tým, 

OPS, Vedení Bátor Tábora 

 

Bátor Tábor může oslovit 

Účastníka / Zákonného zástupce 

průzkumnými otázkami, například 

průzkumem o zkušenostech 

spojených s Táborem odvahy. 

 

GDPR článek 6. (1) a) (souhlas 

dotčené osoby)  
 

Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat 

svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá 

vliv na zákonnost zpracovávání 

vycházejícího ze souhlasu před jeho 

odvoláním.  

 

Bez souhlasu dotčené osoby ji Bátor 

Tábor neosloví s průzkumnými 

otázkami. 

 

Jméno, e-mailová adresa, bydliště Účastníka Údaj je možné na žádost dotčené osoby 

kdykoli vymazat (do odvolání).  

 

Oprávněním k přístupu v rámci 

organizace Bátor Tábora disponují: 

Tábosz, marketingový tým, vývojový tým, 

OPS, Vedení Bátor Tábora 

 

Specifické zpracování údajů 

v souvislosti s přihlášením na 

Tábor Lélekmadár. 

 

Pokud se rodič nebo prarodič chce 

přihlásit do našeho smutečního 

tábora, v podstatě vyplní přihlášku 

pro Účastníka tábora, ale 

potřebujeme od něj ještě specifický 

okruh údajů. 

V souvislosti se zdravotními údaji: 
GDPR článek 9. (2) a) (dotčená osoba 

vyjádřila souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů k jednomu nebo více 

konkrétním účelům), jakož i GDPR 

článek 9. (2) d) (údaje se zpracovávají 

v rámci zákonné činnosti neziskové 

Nadace Bátor Tábor). 

 

V souvislosti s ostatními osobními 

údaji: GDPR článek 6. (1) a) 

(dobrovolný souhlas dotčené osoby). 

Jaké je jméno zesnulého dítěte? 

Přesné datum narození zesnulého dítěte 

Kdy vaše dítě zemřelo? 

Na jakou nemoc zemřelo? 

Jak dlouho bylo nemocné? 

Existuje nějaká informace, kterou byste 

chtěli krátce uvést o období choroby? 

Celá rodina se zúčastnila pohřbu? Existuje 

někdo, kdo se nezúčastnil? 

Využili jste možnost přijmout pomoc 

spojenou se zvládnutím smutku? 

V uplynulém roce se v životě rodinných 

Doba uchovávání údajů: bez odvolání 

souhlasu dotčené osoby pět let po 

předmětném táboře (podle Ptk. 6: 22. § (1) 

případné nároky spojené s přihlášením na 

tábor se promlčí v průběhu pěti let). 

 

Oprávněním k přístupu v rámci 

organizace Bátor Tábora disponují: osoby 

činící úkony spojené s přihláškou Účastníka 

na Bátor Tábora Nadace Bátor Tábor, 

zdravotnický tým Bátor Tábora, Tábosz tým. 
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Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat 

svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá 

vliv na zákonnost zpracovávání 

vycházejícího ze souhlasu před jeho 

odvoláním. 

 

Bez souhlasu Bátor Tábora nedokáže 

posoudit přihlášku na Tábor Lélekmadár 

a nedokáže zajistit v táboře léčbu žalu. 

příslušníků staly nějaké větší změny? Koho 

z rodiny se to týká? 

Jak jste se dověděli o Táboře Lélekmadár? 
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5. PŘENOS ÚDAJŮ 

 

Bátor Tábor k plnění úkolů spojených se zpracováním údajů využije pomoc následujících 

smluvních partnerů. Smluvní partner postupuje jako tzv. zprostředkovatel: osobní údaje 

definované v těchto Informacích zpracovává jménem Bátor Tábora. 

 

Bátor Tábor může využívat výlučně zprostředkovatele, kteří nabídnou přiměřené garance – 

hlavně z hlediska odbornosti, důvěryhodnosti a zdrojů – v souvislosti s tím, že provádějí 

technická a organizační opatření potřebná k zabezpečení plnění požadavků GDPR, včetně 

bezpečnosti zpracování údajů. Konkrétní úkoly a odpovědnost, které má zprostředkovatel, 

definuje smlouva uzavřená mezi Táborem odvahy a zprostředkovatelem. Po zpracování údajů 

jménem Bátor Tábora zprostředkovatel podle výběru Bátor Tábora osobní údaje vrátí nebo 

vymaže, s výjimkou, že legislativa EU nebo členského státu, která se má na zprostředkovatele 

uplatňovat, nařizuje jejich uchovávání. 

 
Zprostředkovatel Činnost 

 

Horváth Zoltánné Kardos 

Katalin 

 

Adresa: Reitter Ferenc utca 

46–48., 1135 Budapest  

Telefonní číslo: +36 06 1 302 

88 08  

E-mail: 

k.kardos@batortabor.hu 

 

Horváth Zoltánné Kardos Katalin je dietetickou poradkyní 

Bátor Tábora: dostává údaje Účastníků spojené s jejich 

chorobou, potravinovou alergií, aby v průběhu turnusů 

dokázala zajistit bezpečné stravování Účastníků. 

Szabó Angelika 

 

Adresa: Reitter Ferenc utca 

46–48., 1135 Budapest 

Telefonní číslo: +36 06 1 302 

8808 

E-mail: a.szabo@batortabor.hu 

Szabó Angelika je členkou týmu zdravotníků Bátor 

Tábora, údaje účastníků tábora získavá proto, aby 

v průběhu turnusu dokázala Účastníkům zajistit vhodné 

zdravotnické zázemí. 

Schumicky Júlia 

 

Adresa: Reitter Ferenc utca 

46–48., 1135 Budapest 

Telefonní číslo: +36 06 1 302 

8808 

E-mail: 

j.schumicky@batortabor.hu 

 

Schumicky Júlia je psycholožkou Bátor Tábora. Pokud 

chce na základě informací uvedených v balíku rodičovské 

přihlášky získat další informace o Účastníkovi, může 

navštívit rodiče. 

 

Vicsek Miklós – Enterprise 

Soft. Kft. 

 

Adresa: 1024 Budapest, Harcsa 

utca 2 

Telefonní číslo: +36 30 286 59 

07 

E-mail: info@enterprisesoft.hu 

Vicsek Miklós odpovídá za údržbu, rozvoj databáze údajů 

Účastníkov. 
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Zprostředkovatel Činnost 

 

Infosector Kft. 

 

Adresa: 1024, Rómer Flóris 

utca 4. 

Telefonní číslo: +36 1 800 

8115 
E-mail: hello@infosector.hu 

Je správcem systému Bátor Tábora. V průběhu své 

činnosti může mít přístup k údajům zpracovávaným 

Táborem odvahy. 

 

6. OPATŘENÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI ÚDAJŮ  

 

Tábor odvahy uchovává materiály v papírové formě spojené s osobními údaji v uzavřené skříni. 

Přístup k on-line údajům je omezovaný i v rámci organizace, je chráněn heslem a s údaji pracují 

výlučně jen skupiny, které je nezbytně potřebují ke své práci. Interní síť chrání ochranný systém 

proti vnějším útokům. 

 

7. PRÁVA A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY DOTČENÝCH OSOB 

 

7.1 Práva a opravné prostředky na ochranu osobních údajů  

 

Práva a opravné prostředky dotčených osob obsahují detailně příslušná ustanovení GDPR 

(především GDPR 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79, 80 a 82). Níže uvedené shrnutí 

obsahuje nejdůležitější ustanovení, resp. Bátor Tábor na jejich základě poskytuje informace 

dotčeným osobám o jejich právech a opravných prostředcích.  

 

Bátor Tábor bez zbytečného odkladu, ale v každém případě s uplatněním příslušného práva (viz: 

GDPR články 15–22) do jednoho měsíce od doručení žádosti informuje dotčenou osobu o 

opatřeních přijatých po její žádosti. Uvedená lhůta se může v případě potřeby prodloužit o další 

dva měsíce, přičemž se zohlední komplexnost žádosti a počet žádostí. Bátor Tábor informuje o 

každém takovém prodloužení dotčenou osobu do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu 

s důvody uplynutí lhůty.  

 

Informace se poskytují písemně nebo jinými prostředky, včetně v případě potřeby 

elektronickými prostředky. Pokud o to požádala dotčená osoba, mohou se informace poskytnout 

ústně za předpokladu, že se prokázala totožnost dotčené osoby jiným způsobem. Pokud dotčená 

osoba podala žádost elektronickými prostředky, informace se podle možnosti poskytnou rovněž 

elektronickými prostředky, pokud dotčená osoba nepožádala o jiný způsob. 

 

Pokud Bátor Tábor nepřijme opatření na základě žádosti dotčené osoby, bezodkladně a 

nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti informuje dotčenou osobu o důvodech 

nečinnosti a o možnosti podat stížnost dozorčímu orgánu a uplatnit soudní prostředek nápravy. 

 

7.2 Právo dotčené osoby na přístup k údajům 

 

(1) Dotčená osoba má právo získat od Bátor Tábor potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní 

údaje, které se jí týkají. Pokud takové zpracování osobních údajů probíhá, má právo získat 

přístup k těmto osobním údajům a tyto informace:  

 

a) účely zpracování;  

b) kategorie dotčených osobních údajů;  

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou Bátor Tábor osobní údaje 

poskytnuty, především příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace;  

d) pokud je to možné, předpokládanou dobu uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není 

možné, kritéria na jeho určení;  
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e) existence práva požadovat od Bátor Tábor opravu osobních údajů týkajících se dotčené 

osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracovávání, nebo práva namítat proti 

takovému zpracování;  

f) právo podat stížnost dozorčímu orgánu; a 

g) pokud osobní údaje nebyly získanéod dotčené osoby, jakékoli dostupné informace, pokud 

jde o jejich zdroj;  

h) existence automatizovaného rozhodování [GDPR 22. článek (1) a (4)] včetně profilování, a 

v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i o významu a 

předpokládaných důsledcích takového zpracování pro dotčenou osobu.   

 

(2) Pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země, dotčená osoba má právo být informována o 

přiměřených zárukách týkajících se přenosu. 

 

(3) Bátor Tábor poskytne dotčené osobě kopii osobních údajů, které se zpracovávají. Za jakékoli 

další kopie, o které dotčená osoba požádá, může Bátor Tábor účtovat přiměřený poplatek 

odpovídající administrativním nákladům. Pokud dotčená osoba podala žádost elektronickými 

prostředky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud dotčená 

osoba nepožádala o jiný způsob.  

 

7.3 Právo na opravu 

 

Dotčená osoba má právo na to, aby Bátor Tábor bez zbytečného odkladu opravila nesprávné 

osobní údaje, které se jí týkají. Dále má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních 

údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení. 

 

7.4 Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 

 

(1) Dotčená osoba má právo na to, aby Bátor Tábor bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, 

které se jí týkají, pokud je splněn některý z těchto důvodů: 

 

a) osobní údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým je Bátor Tábor získávala nebo jinak 

zpracovávala; 

b) dotčená osoba odvolá svůj souhlas, na základě kterého se zpracování činí, a pokud 

neexistuje jiný právní základ pro zpracování;  

c) dotčená osoba namítá vůči zpracování a nepřevažují žádné oprávněné důvody na 

zpracování;  

d) osobní údaje se zpracovávaly nezákonně;  

e) osobní údaje musejí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Unie 

nebo práva členského státu, kterému Bátor Tábor podléhá; nebo 

f) osobní údaje byly získávány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.  

 

(2) Pokud Bátor Tábor zveřejnila osobní údaje a podle výše uvedených ustanovení je povinna 

vymazat osobní údaje, se zřetelem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření 

podnikne přiměřená opatření včetně technických opatření, aby informoval provozovatele, kteří 

zpracovávají osobní údaje, že dotčená osoba je žádá, aby vymazali všechny odkazy na tyto 

osobní údaje, jejich kopii nebo repliky.  

 

(3) Odst. 1 a odst. 2 se neuplatňují, pokud je zpracování potřebné:  

 

a) k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;  

b) ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva 

členského státu, kterému Bátor Tábor podléhá; 

c) k účelům archivace ve veřejném zájmu, k účelům vědeckého nebo historického výzkumu 

nebo ke statistickým účelům, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v odst. 1 

znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování; anebo 

d) k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků. 
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7.5 Právo na omezení zpracování  

 

(1) Dotčená osoba má právo na to, aby Bátor Tábor omezila zpracování osobních údajů, pokud jde o 

jeden z těchto případů:  

 

a) dotčená osoba napadne správnost osobních údajů, a to v průběhu období umožňujícího 

Bátor Tábor ověřit správnost osobních údajů;  

b) zpracování je protizákonné a dotčená osoba má námitky proti vymazání osobních údajů a 

žádá namísto toho omezení jejich použití;  

c) Bátor Tábor už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotčená 

osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků; nebo  

d) dotčená osoba měla námitky proti zpracování; v takovém případě se omezení vztahuje na 

období, dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody na straně Bátor Táborpřevažují nad 

oprávněnými důvody dotčené osoby.  

 

(2) Pokud se zpracování omezilo podle odst.1, takové osobní údaje se s výjimkou uchovávání 

zpracovávají jen se souhlasem dotčené osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování 

právních nároků, nebo na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů 

důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. 

 

(3) Dotčenou osobu, která dosáhla omezení zpracování podle výše uvedených ustanovení, Bátor 

Tábor informuje předtím, než bude omezení zpracování zrušeno. 

 

7.6 Oznamovací povinnost v souvislosti s opravou nebo vymazáním osobních údajů nebo 

omezením zpracování  

 

Bátor Tábor oznámí každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každou opravu 

nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné 

nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Bátor Tábor o těchto příjemcích informuje dotčenou 

osobu, pokud to dotčená osoba požaduje. 

 

7.7 Právo na přenos údajů  

 

(1) Dotčená osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla Bátor Tábor, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje k 

dalšímu provozovateli bez toho, aby jej Bátor Tábor bránil, pokud:  

 

a) se zpracování zakládá na souhlasu nebo na smlouvě; a  

b) pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky.  

 

(2) Dotčená osoba má při uplatňování svého práva na přenos údajů podle odst. 1 právo na přenos 

osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli (mezi Bátor Tábor a 

dalším provozovatelem), pokud je to technicky možné.  

 

(3) Uplatnění výše uvedeného práva nemůže porušovat nařízení spojené s právem na výmaz (právo 

„na zapomenutí“), a nemělo by se nepříznivě dotknout práv nebo svobod jiných osob. 

 

7.8 Právo namítat  

 

(1) Dotčená osoba má právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti 

zpracování osobních údajů, které se jí týká, včetně namítání proti profilování. V takovém 

případě Bátor Tábor osobní údaje dále nezpracovává, a to s výjimkou, pokud dokáže, že 

jejich zpracování je odůvodněné nezbytnými oprávněnými důvody, které převažují nad 

zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo se vážou k prokazování, uplatňování nebo 

obhajování právních nároků.  
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(2) Pokud se osobní údaje zpracovávají k účelům přímého marketingu, dotčená osoba má 

právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, k účelům takového 

marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.  

 

(3) Pokud dotčená osoba namítá vůči zpracování k účelům přímého marketingu, osobní údaje se již 

na takové účely nesmějí zpracovávat. 

 

(4) V souvislosti s používáním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES 

může dotčená osoba své uplatňované právo namítat automatizovanými prostředky s použitím 

technických specifikací.  

 

(5) Pokud se osobní údaje zpracovávají za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo ke 

statistickým účelům má dotčená osoba právo namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace 

proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné 

pro plnění úkolu z důvodů veřejného zájmu. 

 

7.9 Právo podat stížnost dozorčímu orgánu  

 

Dotčená osoba má právo podat stížnost dozorčímu orgánu, především v členském státě svého 

obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že 

zpracování osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s nařízením GDPR. V Maďarsku je 

příslušným dozorčím orgánem: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (webová 

stránka: http://naih.hu/; adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; poštovní adresa: 

1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu).  

 

7.10 Právo na účinný soudní prostředek nápravy vůči rozhodnutí dozorčího orgánu  

 

(1) Dotčená osoba má právo na účinný soudní prostředek nápravy vůči právně závaznému rozhodnutí 

dozorčího orgánu, které se jí týká.  

 

(2) Dotčená osoba má právo na účinný soudní prostředek nápravy, pokud příslušný dozorčí orgán 

stížnost nevyřídil nebo neinformoval dotčenou osobu do tří měsíců o pokroku nebo výsledku 

podané stížnosti.  

 

(3) Návrh na započetí jednání proti dozorčímu orgánu se podává na soudech členského státu, 

v kterém je dozorčí orgán zřízen.  

 

7.11 Právo na účinný soudní prostředek nápravy vůči Bátor Tábor nebo zprostředkovateli  

 

(1) Bez toho, aby byl dotčen jakýkoli dostupný správní nebo mimosoudní prostředek nápravy včetně 

práva na podání stížnosti dozorčímu orgánu, má dotčená osoba právo na účinný soudní 

prostředek nápravy, pokud se domnívá, že v důsledku zpracování jejích osobních údajů v rozporu 

s nařízením GDPR došlo k porušení jejích práv ustanovených v nařízení GDPR.  

 

(2) Návrh na započetí jednání proti Bátor Tábor nebo zprostředkovateli se podává na soudech 

členského státu, ve kterém má Zaměstnavatel nebo Zprostředkovatel provozovnu. Návrh na 

započetí takového jednání lze podat i na soudech členského státu, ve kterém má dotčená osoba 

svůj obvyklý pobyt. O příslušnosti a kontaktních údajích soudu se můžete informovat na webové 

stránce: www.birosag.hu.  

 

Skutečnosti uvedené v těchto Informacích jsem vzal/a na vědomí, jedno vyhotovení Informací jsem 

převzal/a. Potvrzuji, že jsem měl/a možnost položit své otázky, na které jsem dostal/a přiměřené 

odpovědi. 

 

……………, 201[*]. ………………………………... 

 

http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.birosag.hu/
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Podpis: ………………………………... 

Jméno (hůlkovýmm písmem): ……………………………….. 

(V případě Zákonného zástupce) pravomoc, adresa, místo a datum narození: 

………………………………... 


