
Všeobecné podmínky Online databáze projektu Letní kempy AŠSK 

1 Úvodní ustanovení  

1.1 Projekt Letní kempy AŠSK (dále jen „projekt“ nebo „projekt Letní kempy“) je určen žákům, kteří 
ve školním roce 2020/2021 plnili povinnou školní docházku a má za cíl pomocí vzdělávacích a 
volnočasových aktivit podpořit populárně naučné vzdělávání žáků a usnadnit zahájení výuky v září 
2021. 
1.2. Všeobecné podmínky Online databáze projektu Letní kempy vymezují podmínky využívání Online 

databáze projektu (dále jen „Online databáze“), dostupné na webu www.assk.cz a 

www.letnikempyassk.cz 

1.3 Realizátorem projektu je Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s., IČO: 45773688, 

se sídlem José Martího 31, 162 00 Praha 6 – Veleslavín (dále jen „AŠSK“).  

1.4 Online databáze je určena pro účastníky projektu Letní kempy. Těmito Všeobecnými podmínkami 

Online databáze se řídí vztah mezi AŠSK a uživateli Online databáze při jejím využívání. 

 

2 Definice použitých pojmů 

Online databáze 

Online databáze je informační systém, který slouží k administraci projektu Letní kempy. 

Uživatel online databáze 

Uživatelem online databáze může být ředitel školy, kontaktní osoba, pedagogický pracovník nebo člen 

projektového týmu Letní kempy. 

Účastník projektu  

Účastníkem projektu je škola na základě schválené přihlášky do projektu. 

Ředitel školy 

Ředitel školy je statutární orgán, který má právo jednat za školu. 

Kontaktní osoba 

Kontaktní osoba je osoba pověřená ředitelem školy k administraci projektu v dané škole. Kontaktní 

osobou může být sám ředitel školy nebo jiné osoba, kterou ředitel vyplní při registraci školy či následně 

v profilu školy. 

Pedagogický pracovník 

Pedagogický pracovník je osoba, která vykonává tyto činnosti: lektorské vedení hodin, administrativní 

a přípravné – organizační práce v rámci projektu Letní kempy. Pedagogickým pracovníkem mohou být 

učitelé, vychovatelé, pedagogové volného času, studenti pedagogických fakult připravující se na 

budoucí povolání pedagogického pracovníka a dalších fakult připravující učitele, lektoři nebo 

zaměstnanci neformálního vzdělávání, kteří jsou vedením organizace pověřeni k realizaci a vedení 

letních kempů, přičemž jedním z těchto pracovníků může být dobrovolník. 

3 Pravdivost prezentovaných informací 

http://www.assk.cz/


 

3.1 Uživatelé Online databáze se zavazují do Online databáze vkládat výhradně pravdivé informace, 

které nemohou, byť jen potenciálně, způsobit újmu jiným osobám. 

 

4 Nakládání s prezentovanými informacemi 

 

AŠSK si vyhrazuje právo:  

- kontrolovat pravdivost a přesnost informací, uvedených o uživatelích Online databáze a dále 

dle těchto Všeobecných podmínek; AŠSK je oprávněna upozornit uživatele na rozpor s 

Všeobecnými podmínkami a požadovat okamžité vysvětlení dané skutečnosti, příp. tyto 

informace odstranit z Online databáze, a to i bez souhlasu uživatele;  

- zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Online databáze 

uživateli, který porušil podmínky projektu, popř. podmínky užívání Online databáze;   - 

deaktivovat účet uživatele s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být i po deaktivaci účtu 

nadále k dispozici AŠSK, a to pro účely dle odstavce 7.2.   

 

5 Odpovědnost 

  

5.1 AŠSK uživatelům nijak nezaručuje, že Online databáze bude dostupná nepřetržitě 24 hodin denně, 

7 dní v týdnu, že bude plně funkční po celou dobu své dostupnosti a že bude poskytována zcela bez 

chyb. AŠSK je povinna prodloužit dobu plnění povinností v případě prokazatelné vady na straně 

technického zařízení AŠSK, a to minimálně po dobu, po kterou trval výpadek. 

5.2 AŠSK neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení AŠSK. 

"Vyšší mocí" se rozumí zejména nepředvídaná událost, ke které došlo bez zavinění AŠSK. Jestliže 

vznikne stav vyšší moci na straně AŠSK, zavazuje se AŠSK bez zbytečného odkladu uvědomit uživatele 

o této situaci. Nebude-li dohodnuto jinak, bude AŠSK pokračovat v realizaci svých závazků v rozsahu 

svých nejlepších možností a schopností tak, aby dosáhl smluveným závazkům. 

 

6 Ochrana autorských práv 

 

6.1 Uživatel není oprávněn užít jakýmkoli způsobem Online databázi jinak, než pro účely projektu Letní 

kempy, zejména je zakázáno její užití formou rozmnožování, rozšiřování, zveřejňování, zpřístupnění 

třetím osobám a kopírování informací či další technické zpracování bez písemného souhlasu AŠSK. 

Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek a 

Online databáze ze strany uživatelů. 

6.2 Uživatel je oprávněn nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené v Online databázi pouze pro 

účely projektu Letní kempy, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále 

rozmnožovány a rozšiřovány. Jakékoliv rozmnožování, rozšiřování nebo úpravy prováděné jakýmkoliv 



mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu AŠSK jsou 

zakázány. 

 

7 Nakládání s daty, ochrana osobních údajů 

 

7.1 AŠSK zpracovává následující osobní údaje uživatelů Online databáze: 

- jméno, příjmení, titul 

- telefonní kontakt 

- emailová adresa 

- rodné číslo 

- adresa trvalého bydliště 

- číslo bankovního účtu 

- místo výkonu práce 

(dále jen „osobní údaje“) 

7.2 AŠSK prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen 

„ZZOÚ“). AŠSK je správcem i zpracovatelem osobních údajů uživatelů, a to pro účely realizace 

smluvního vztahu mezi AŠSK a uživatelem při užívání Online databáze a dále pro účely projektu (pro 

hodnocení procesů a dopadů projektu, pro evaluaci projektu a pro vytváření analýz a statistik 

prezentovaných veřejnosti – ve formě souhrnných anonymních dat), včetně účelu dle odst. 7.5. AŠSK 

spravuje a zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR a ZZOÚ, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění 

účelů dle předchozí věty.  

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele Online databáze dle čl. 6 odst. 1 písm. 

a) GDPR a dále na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jelikož zpracování je nutné pro splnění smlouvy, 

jejíž smluvní stranou je uživatel Online databáze. Zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy 

bude probíhat po dobu trvání smlouvy, zpracování osobních údajů pro ostatní účely dle tohoto čl. bude 

probíhat po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.  

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně bez poskytnutí údajů smluvní vztah dle 

Všeobecných podmínek Online databáze nevznikne. Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně 

v zabezpečené databázi. Dále mohou být osobní údaje uživatelů zpřístupněny i kontrolním a auditním 

orgánům v rámci jejich působnosti. Uživatel bere na vědomí, že má právo na informace o zpracovávání 

svých osobních údajů a na přístup k nim.    

7.3. Uživatel Online databáze je v souladu s GDPR oprávněn: 

- požadovat od AŠSK přístup k osobním údajům týkajících se uživatele Online databáze, 

- požadovat opravu osobních údajů, 

- požadovat výmaz osobních údajů,  

- požadovat omezení zpracování osobních údajů, 

- vznést námitku proti zpracování,  

- požadovat přenesení osobních údajů,  



- podat proti AŠSK stížnost u dozorového úřadu v případě porušení příslušných právních 

předpisů týkajících se ochrany osobních údajů,  

- kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost 

zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů může uživatel Online databáze odvolat prohlášením zaslaným 

na e-mailovou adresu zástupce AŠSK letnikempy@assk.cz. 

 

7.4 AŠSK se zavazuje, že údaje poskytnuté uživatelem při užívání Online databáze nebude předávat 

třetím osobám ani jinak s nimi manipulovat (než je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách Online 

databáze) bez souhlasu uživatele. AŠSK je oprávněna obrátit se na uživatele s žádostí o ověření 

správnosti poskytnutých údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se 

jejich pravosti či správnosti, nebudou akceptovány.  

7.5. Uživatel bere na vědomí, že údaje nacházející se v Online databázi jsou ze strany AŠSK dále 

zpracovávány a mohou být i po ukončení projektu dále využívány pro potřeby AŠSK.  

 

8 Korespondenční a identifikační údaje AŠSK 

Korespondenční adresa a sídlo:  

Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s. 

José Martího 31, 162 00 Praha 6 - Veleslavín 

 

9 Prohlášení uživatele  

  

9.1 V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR  tímto výslovně prohlašuji, že jsem byl 

seznámen s informacemi o zpracování svých osobních údajů a uděluji tímto souhlas se zpracováním, 

užitím a uchováním veškerých vložených osobních a citlivých údajů v Online databázi, a to za podmínek 

uvedených v článku 7 Všeobecných podmínek Online databáze, přičemž beru na vědomí, že poskytnutí 

těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné.  

9.2 Prohlašuji, že počínaje registrací do Online databáze jsem seznámen se Všeobecnými podmínkami 

Online databáze a souhlasím s nimi. 

10 Závěrečná ustanovení 

 

10.1 AŠSK je oprávněna Všeobecné podmínky Online databáze kdykoliv jednostranně změnit, popř. 

doplnit. Změna Všeobecných podmínek Online databáze je účinná ke dni zveřejnění jejich nového znění 

na webu www.assk.cz. Změna Všeobecných podmínek Online databáze bude uživatelům oznámena 

zveřejněním dle předchozí věty. Uživatel Online databáze bude při prvním přihlášení do Online 

databáze po zveřejnění nového znění Všeobecných podmínek Online databáze vyzván k udělení 

souhlasu s novým zněním Všeobecných podmínek Online databáze. Okamžikem udělení souhlasu s 

novým zněním Všeobecných podmínek Online databáze se uživatel Online databáze zavazuje tímto 

novým zněním řídit. Nesouhlasí-li uživatel s novým zněním Všeobecných podmínek Online databáze, 

http://www.assk.cz/


je povinen zdržet se dalšího užívání databáze. Vztah mezi AŠSK a uživatelem Online databáze se řídí 

vždy aktuálními Všeobecnými podmínkami Online databáze. 

10.2 Všeobecné podmínky Online databáze v tomto znění jsou platné a účinné od 3. června 2021. 

Nabytím účinnosti novějšího znění Všeobecných podmínek Online databáze pozbývá automaticky 

účinnosti dřívější znění. 


