
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), zákon České republiky č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů)

Osoba žádající: Elgraff s.r.o.
Adresa: Olšanská 2898/4f, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha
Identifikační číslo: 26108941
E-mail: info@elgraff.cz
Pro správu Vaší  účasti  v kempu potřebujeme pro identifikaci,  registraci  a  kontakt
použít  některé  z vašich  osobních  údajů,  konkrétně  Vaše  jméno,  datum narození  a
kontaktní informace: email a telefonní číslo.
Také žádáme o Váš souhlas s použitím kontaktních údajů pro tyto účely:
•zasílání informací o kempu a jeho organizaci;
•zasílání informací o budoucích kempech a dalších plánovaných akcích;
•zasílání našeho zpravodaje;
•statistické účely.
Upozorňujeme  na  distribuci  materiálů  prostřednictvím  sociálních  sítí  Facebook,
Instagram a YouTube pro zobrazení naší reklamy. Těmto platformám jsme povinni
poskytnout Váš email,  aby Vás mohli  pomocí  naší  reklamy kontaktovat;  pro jiné
účely však Váš email nemůže být použit. 
Během kempu dokumentujeme tréninky a další  aktivity na fotografiích a videích,
které následně zpřístupňujeme každému účastníkovi ke stažení na našich webových
stránkách. Na sociálních sítích také zveřejňujeme některé fotografie a videozáznamy
jako ilustraci našich současných akcí.
Žádáme o Váš souhlas s použitím videí a fotografií následujícími způsoby:
•publikace na našem webu a jejich poskytnutí ke stažení;
•použití fotografií pořízených během kempu v našich tištěných i online materiálech,
jako jsou prezentace a jiné reklamní materiály;
•vytvoření krátkého filmu po skončení kempu a jeho následné publikace společně s
některými fotografiemi na sociálních sítích (například Youtube, Facebook, Instagram
a jiné).
Upozorňujeme, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás o to požádáte na
naší kontaktní adrese. Máte také právo na přístup ke všem svým osobním údajům,
které jste nám poskytli. Můžete požádat o jejich opravu, odstranění nebo zablokování
všeho, co by nebylo správné.

CONSENT TO PERSONAL DATA PROCESSING
(Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), Zákon České

republiky №101/2000 Sb, O ochraně osobních údajů)
Person Requesting: Elgraff s.r.o.
Address: Olšanská 2898/4f, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha
Identification number: 26108941
E-mail: info@elgraff.cz
In order to manage your participation in the camp we need to use some of your
personal data, mainly your name, date of birth and contact information, e-mail and
telephone number, for the purposes of identification, registration and contact.



We would also like to use your contact information:
•To send you information about the camp and its organisation;
•To send you information about future camps and other events we organise;
•To send you our newsletter;
•For statistical purposes.
For which we kindly ask for your consent.
Please note that we use an external provider to distribute Facebook, Instagram and
Youtube to display our advertising. We are required to provide them with your e-mail
in order that they can reach you with our advertising; they cannot, however, use the
email
for any other purposes.
During the camp, we document the training and other additional activities in photos
and videos, which we then make available to every participant for download on our
website. We also feature some of the pictures and video footage on our social media
outlets as an illustration for our current events.
We would also like to use the video and photos in the following ways:
•Publish them on our website, available for download;
•Use the photos we take during the camp in our presentation and advertising
materials, both online and printed (our brochure);
•Use video footage to make a short after-movie of the camp and then use it along
with
some of the photos for advertising on our social media (such as Youtube, Facebook,
Instagram or other).
These videos or photos could include pictures of you; for use of which we kindly ask
for your consent.
Please note that you can always withdraw your consent by letting us know at our
contact address. You also have a right to access all personal data that we collect from
you. You can request the correction, deletion or blocking of any that would be
incorrect.


