
Záznam o činnostech zpracování 

Jméno a kontaktní údaje správce  A-Borůvkovany z.s., IČ 22690719, sídlem 
Božanovská 2348/22, 193 00 Praha 9 – Horní 
Počernice, e-mail: sdruzeni@borovany.cz 

Identifikace příslušných zpracování osobních 
údajů 

Plnění právní povinnosti při pořádání zotavovací 
akce – administrativní a organizační zajištění 
letního dětského táboru, zejména vedení 
seznamu účastníků, ochrana dětí a mládeže, 
účetnictví, dotace, zajištění spolkové činnosti 
 
Evidence zaměstnanců – osob zajišťující chod 
zotavovací akce 
 

Za jakým účelem a na základě jakého titulu se 
osobní údaje zpracovávají 

Děti, zákonní zástupci: výkon činnosti osoby 
pořádající zotavovací akci, inominátní smlouva o 
pořádání zotavovací akce uzavřená mezi 
pořádající osobou a dítětem, resp. jeho 
zákonným zástupcem 
 
Zaměstnanci: výkon činnosti osoby pořádající 
zotavovací akci, pracovní smlouva, DPP, DPČ – 
povinnosti vyplývající ze smluv a vyplývajících ze 
zákona 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány v rámci 
zpracování? 

Děti: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, 
rodné číslo, situace o zdravotním stavu 
(zejména informace o užívaných lécích, 
očkování, alergií, aj.), údaje o zdravotní 
pojišťovně, jméno registrujícího dětského lékaře 
dítěte, způsobilost účastnit se činnosti – 
plavecké, tělesné a jiné schopnosti a 
dovednosti, znevýhodnění zdravotní, sociální, 
údaje o náboženském vyznání či související 
stravovací preference 
 
Zákonní zástupci: Jméno, příjmení, bydliště, e-
mailová adresa, telefonický kontakt, číslo účtu, 
ze kterého byla provedena platba, 
zaměstnavatel v případě čerpání příspěvku od 
zaměstnavatele se zpracovává e-mailová 
adresa, název a adresa zaměstnavatele, IČ, DIČ, 
bankovní spojení a datum narození zákonného 
zástupce 
 
Zaměstnanci: jméno, příjmení, číslo občanského 
průkazu, adresa, datum narození, RČ, telefonní 
kontakt, e-mailová adresa, pracovní doba, 
vzdělání, způsobilost – potvrzení lékaře k práci 
s dětmi a mladistvými 

Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získány? Děti: subjekty údajů 
 
Zákonní zástupci: subjekty údajů 



 
Zaměstnanci: subjekty údajů 
 

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budu 
osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve 
třetích zemích nebo mezinárodních 
organizacích 

Státní orgány – např. Krajská hygienická stanice 
či OSSZ, 
Zdravotnická zařízení, Zdravotní pojišťovny 
 
Zahraniční příjemci - žádní 
 

V jaké termínu a jak se osobní údaje likvidují? Zdravotní stav a způsobilost účastnit se činnosti, 
způsobilost zaměstnanců k práci s dětmi a 
mladistvými: 6 měsíců po skončení akce 
(zákonné požadavky zdravotní dokumentace) 
 
Údaje o náboženském vyznání či související 
stravovací preference: jen po dobu trvání akce 
 
Ostatní osobní údaje: až po dobu 10 let po 
ukončení akce (dílčí zákonné požadavky) 
 

Jaký způsobem se osobní údaje aktualizují? Na základě údajů od subjektů údajů, třetích 
stran či veřejně dostupných informací. 

Které listinné a elektronické evidence provádějí 
zpracování? 

Listinné materiály jsou uchovávány v sídle 
správce, v době pořádání letního dětského 
tábora v pevné uzamykatelné buňce (tzv. 
marodce).  
Elektronické dokumenty jsou v zaheslovaných 
počítačích. 
 

Jak je zajištěna bezpečnost šifrování dat při 
klientské komunikaci? 

Přenos informací probíhá pouze ze 
zaheslovaných pracovních počítačů, případně 
osobně.  

Jak je zajištěna bezpečnost sdílení dat 
s externími subjekty? Mají všichni externí 
dodavatelé, zpracovávající osobní údaje, 
uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, 
poskytující odpovídající záruky? 

Správce nevyužívá služeb externích dodavatelů 
pro zpracování osobních údajů. 

Je zajištěna nevratná likvidace dat v rámci 
databázového systému?  

Ne, neboť správce nemá databázový systém.  

Je k dispozici procedura k určení práv subjektů 
údajů a jejich výkon s ohledem na jejich data, 
která jsou zpracovávána v rámci zpracování? 

Ano, subjekty údajů informujeme o možnosti 
podat žádost. 

Poskytují se oprávněným subjektům údajů 
předepsané informace, zejména o:  

- Rozsahu a účelu zpracování 
- Způsobu zpracování osobních dat 
- Komu mohou být osobní údaje 

zpřístupněny? 

Ano, informace poskytujeme na internetových 
stránkách a při odjezdu dětí na zotavovací akci.  

Zabraňují technické prostředky a uplatňovaná 
organizační opatření nahodilému anebo 
neoprávněnému přístupu k osobním údajům, 

Ano, k osobním údajům mají přístup pouze 
oprávněné osoby. Údaje poskytnuté 
elektronicky jsou zabezpečeny přístupovým 



jejich změně, zcizení, zneužití, zničení nebo 
ztrátě? 

heslem, údaje poskytnuté v papírové podobě 
jsou skladovány v uzamčené schránce.  

Jsou zpracovávané osobní údaje přenášeny do 
zahraničí nebo jsou přístupné ze zahraničí?  

Ne 

Jsou pracovníci, mající přístup k osobním 
údajům proškolení? 
Mají tito pracovníci ve svých smlouvách 
sjednánu povinnost mlčenlivosti ve vztahů 
k osobním údajům? 

Ano, jsou proškoleni.  
 
Ano 

 

 


