VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Příměstský tábor, Výtvarný ateliér Nikol Rýdlové, Na Výsluní 2665/3,
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 03724514
Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na příměstský tábor
1. Přihláškou se rodič nebo zákonný zástupce dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně
plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem
příměstského tábora (Výtvarný ateliér Nikol Rýdlové, Na Výsluní 3, Jablonec nad Nisou 466
01) a objednavatelem (rodiči, zákonnými zástupci) je účast dítěte na příměstském táboře.
2. Účastníkem příměstského tábora je osoba, jejíž pobyt je řádně podložen vyplněnou
přihláškou a cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele.
3. Účastník příměstského tábora je povinen dodržovat denní režim a pokyny odpovědných
vedoucích tábora. Především pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků. Účastník je
povinen zdržet se chování, které může poškodit jeho nebo jiné účastníky příměstského tábora.
V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo
vyloučit účastníka turnusu.
4.

Vedoucí tábora při nástupu seznámí dítě s následujícími pokyny:

Pohyb dětí: Děti neopouštějí bez svolení vedoucích tábora určené prostory, při pohybu mimo
ateliér se děti drží pokynů vedoucích tábora.
Pokyny vedoucích: Děti je musí respektovat a držet se daných pokynů.
Zdraví dítěte: V případě akutních zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně
nahlásit vedoucímu tábora. V případě onemocnění nebo nevolnosti si rodič pro dítě musí
přijet. Trvalé zdravotní problémy vyplní rodiče v přihlášce. Je zakázáno užívání léků bez
souhlasu vedoucích.
Alkohol, kouření: Je přísně zakázáno konzumovat alkohol, omamné látky, cigarety. Je to
bráno jako porušení Všeobecných podmínek a je možným důvodem k vyloučení dítěte
z tábora a k uplatnění storno poplatku.
Slušné chování: Děti se chovají po celou dobu konání příměstského tábora slušně, nejsou
vulgární, dodržují společenskou morálku. Jsou rodiči poučeni.
Šikana, násilí: V případě násilí je potřeba ihned upozornit vedoucí tábora.
Elektronika, mobilní telefony: Vedení upozorňuje, aby účastník příměstského tábora nevozil
s sebou na výlety drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky).
Pořadatel Výtvarný ateliér Nikol Rýdlové nezodpovídá za ztrátu cenných věcí dítěte.
5. Podmínkou přijetí dítěte do příměstského tábora je: řádně vyplněná přihláška, zaplacení
pobytu, potvrzení a podpis Všeobecných podmínek.
6. Nezaplacení ve stanoveném termínu lze posuzovat jako nedodržení podmínek.
Provozovatel příměstského tábora může od smlouvy odstoupit a do tábora přijmout
náhradníka.

7. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné
smlouvy odstoupit. Zrušení účasti dítěte na příměstském táboře se provádí osobně
nebo písemně. Závažné zdravotní problémy řešíme individuálně.
Storno poplatky jsou následující:
Dojde-li ke zrušení registrace na letní příměstský tábor 91 a více dnů před táborem, činí
stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny tábora.
Dojde-li ke zrušení registrace na letní příměstský tábor 90-31 dní před táborem, činí
stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny tábora.
Dojde-li ke zrušení registrace na letní příměstský tábor 30-15 dnů před táborem, činí
stornovací poplatek částku ve výši 60% z celkové ceny tábora.
Dojde-li ke zrušení registrace na letní příměstský tábor 14-1 den před táborem, činí stornovací
poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny tábora.
Pokud přihlášené dítě na letní příměstský tábor nenastoupí, činí stornovací poplatek částku ve
výši 100% z celkové ceny tábora.
V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče najdou
náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně
registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.
V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány a
bude Vám vráceno 100% z celkové ceny tábora. Nemoc je třeba doložit lékařským
potvrzením.
8. V případě onemocnění dítěte během konání tábora a tím ukončení jeho docházky, bude
rodičům vrácena poměrná část nákladů pobytu po vyúčtování celé akce (do 14 dnů).
Nezbytné je lékařské potvrzení.
9. Dle zákona o ochraně osobnosti podle §§ 11 až 16 občanského zákoníku není možné
Vaše děti fotografovat nebo natáčet bez souhlasu zákonného zástupce. Podpisem
Všeobecných podmínek rodič nebo zákonný zástupce s tímto souhlasí. Výtvarný Ateliér
Nikol Rýdlové využívá fotografie pořízené v rámci příměstského tábora k dokumentaci
činností, k propagačním a reprezentačním účelům, a to bezplatně.
10. Rodič (zákonný zástupce) se seznámil s Všeobecnými podmínkami a zaškrtnutím
souhlasu s podmínkami v přihlašovacím formuláři stvrzuje, že se všemi výše uvedenými body
souhlasí, své dítě řádně poučí přiměřeně jeho věku a je si vědom všech povinností
vyplývajících pro něj z této smlouvy.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR
Zásady ochrany osobních údajů
Ochrana Vašich osobních údajů je pro Výtvarný ateliér Nikol Rýdlové, Na Výsluní 3, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČO: 03724514 (dále jen „Správce“) velmi důležitá. Proto bychom Vás
v následujících částech chtěli informovat v souladu s čl.12 Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále
jen „GDPR“ o provádění zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů. Dále si Vás
dovolujeme ubezpečit, že ochrana osobních údajů v naší společnosti, která se stává jejich
správcem, probíhá v souladu s platnými právními předpisy.
Rozsah, zdroje a účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou Správcem zpracovány v rozsahu, v jakém byly poskytnuty Správci subjekty
údajů a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se Správcem za účely níže uvedenými.
Zdrojem jsou údaje získané přímo od subjektů údajů, které vkládají do přihlašovacích
formulářů. Správce tyto údaje považuje za přesné, pravdivé a dobrovolně poskytnuté.
Zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění pořádaných akcí. Jedná
se o údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a organizaci akcí. V případě nutnosti je po
Správci mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní
zařízení, pojišťovna apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou
využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění pořádaných
akcí, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.
Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o termíny podání přihlášek na
příměstské tábory a mimoškolní aktivity, informace o připravovaných a realizovaných akcích
Správce.
odesilatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycující jeho dítě –
přihlášenou osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a
propagaci příměstských táborů, mimoškolních aktivit a obdobné činnosti v režii Správce
údajů a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.
Způsob zpracování a ochrana osobních údajů, doba zpracování osobních údajů
Správce tímto prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly
shromážděny. Správce provedl technická i organizační opatření k ochraně osobních dat tak,
aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně,
ztrátě, k neoprávněnému přenosu či jinému zneužití. Zaměstnanci Správce nebo
zpracovatelské subjekty Správce, které zpracovávají osobní data pouze na základě
zpracovatelské smlouvy se Správcem, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a principy ochrany dle GDPR, a to i po skončení pracovního poměru či ukončení
zpracovatelských činností.
Doba zpracování je v souladu se lhůtou bezprostředně nutnou pro plnění účelu činnosti
Správce. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů po dobu
trvání tohoto souhlasu. Správce má právo osobní údaje zpracovávat i po dobu potřebnou
k vymáhání práv Správce vůči subjektu údajů.

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování
1) Jméno, příjmení, titul
2) E-mailová adresa
3) Telefonický kontakt
3) Poštovní nebo fakturační adresa, identifikační údaje přidělené státem (IČ, DIČ)
3) Platební údaje (bankovní spojení)

Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů:
Osobní údaje se udělují na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie a videozáznamy budou
zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu po uskutečnění samotné
akce. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu deseti let, následně
budou smazány a skartovány.
Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
Pojišťovna vybraná pro pojištění účastníků příměstského tábora
Oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)
Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webové stránky Správce údajů
Výtvarný ateliér Nikol Rýdlové, či oslovením pracovníků Správce údajů prostřednictvím emailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a
ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci
poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních
údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu ateliernr.cz . Dále Subjekt
souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na
příměstský tábor je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednané
účasti, bude vzhledem k nemožnosti účast realizovat, postupováno dle platných podmínek.
*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
„Nařízení“), informuje, že:
osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za
výše uvedených podmínek,
důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání
obchodních nabídek Správce či o účast dítěte Subjektu či samotného Subjektu na letním
táboře poskytovaným Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních
údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo
požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto
údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máli za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou
výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti
Správce, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.

