
Súhlas so spracovaním osobných údajov

účastníkov Opál Campov 2020

Správca osobných údajov
Správcom osobných údajov účastníka je organizátor táborov:
TriP, o.z. Hermanovce nad Topľou 213, 09434 Bystré.

Účel a rozsah spracovania osobných údajov
Osobné údaje sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR)
a v súlade so zákonom č.18/2018 z.z o ochrane osobných údajov. Správca spracováva osobné údaje v 
rozsahu nevyhnutnom pre usporiadanie pobytov a to pre nasledujúci účel:

1) evidencia účastníkov Opál Campov
2) dokumentácia a propagácia činnosti Opál Campov
3) kontaktovanie účastníkov Opál Campov a ich zákonných zástupcov v súvislosti s pobytom

Správca spracováva o účastníkoch Opál Campov tieto osobné údaje:
A. Identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia
B. Kontaktné údaje: adresa, e-mail, telefón
C. Údaje o zdravotnom stave účastníkov, zdravotná poisťovňa
D. Údaje o zákonných zástupcoch: meno, priezvisko, e-mail, telefón
E. Iné údaje súvisiace s pobytom: napr.: škola - trieda, plavecké schopnosti
F. Fotografie a videa z Opál Campov pre vnútornú potrebu pobytov (napríklad: neverejný fotoalbum

určený len pre účastníkov pobytov)
Ďalšie údaje sa spracovávajú, len ak k tomu účastník pobytu, alebo zákonný zástupca udelil samostatný
súhlas, (ktorý je možné kedykoľvek odvolať.)

G. Fotografie a videa určené k dokumentácii činnosti a propagácii práce Opál Campov
H. Kontaktné údaje pre informačné účely (napríklad k zasielaní informácií o ďalších aktivitách)

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. dokumentácia o podujatí sa uchováva šesť mesiacov od skončenia pobytu.

Prehlasenie a súhlas
Podpisom dáva zákonný zástupca súhlas organizátorovi Opál Campov so spracovaním osobných údajov

účastníka. V prípade neposkytnutia súhlasu nemôže byť účastník prijatí na tábor.

Zákonný zástupca tiež dáva samostatný súhlas k spracovaniu týchto osobných údajov:
(Ak s tým súhlasíte tak zaškrtnite uvedené možnosti)

Súhlasím so zverejnením záznamov (fotografie a videa) z Opál Campov na ktorých som ja, alebo

moje dieťa. (Záznam uverejňujeme za účelom propagácie práce Opál Campov na našej webovej

stránke a na sociálnych sieťach napr. Facebook, Instagram, YouTube...)

Súhlasím s použitím kontaktných údajov pre ďalšie informačné účely.

V ................................ dňa ........................ …………………………………………………...

podpis účastníka, alebo zákonného zástupcu


