
 

 
 

SMLOUVA o účasti v projektu  č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009337                 strana   1  
 

 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ BEZPLATNÉ SLUŽBY HLÍDÁNÍ DĚTÍ 

v rámci projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009337 „Příměstské tábory v Pobeskydí“ 

(dále jen „Smlouva“) 

 
uzavřená mezi 
 
příjemcem dotace:  MAS Pobeskydí, z. s. 
zastoupeným:   Ing. Krystynou Novákovou, ředitelkou 
adresa sídla firmy:  Třanovice č. p. 1, 739 53 
IČ:   71212612 
(dále jen „příjemce“) 
 
a 
 
cílovými skupinami projektu – rodiči: 
Jméno a příjmení:  

datum narození:  

bytem:   

Jméno a příjmení:  

datum narození:  

bytem:  

 
 
(dále jen „rodiče“) 

Článek I 
Účel dohody 

 
Účelem smlouvy je úprava vzájemného vztahu mezi příjemcem a rodiči při bezplatném využívání 
služby hlídání dětí formou příměstských táborů v rámci projektu „Příměstské tábory v Pobeskydí“ (reg. 
č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009337, financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu, 
Operačního programu Zaměstnanost.) v průběhu nabízených letních turnusů příměstských táborů a 
to: 13. - 17. 7. 2020, 20. - 24. 7. 2020, 27. – 31. 7. 2020 v obci Hukvaldy (konkrétní výběr dle 
přihlášky). 

 
Článek II 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Práva a povinnosti příjemce 
a. Příjemce je povinen zajistit řádnou péči o svěřené dítě/děti. Tato péče je přiměřená věku 

dítěte a je v souladu s jeho potřebami a zájmy a postoji a názory rodičů. 
b. Příjemce je povinen dbát na bezpečnost prostoru, ve kterém péče probíhá. 
c. Příjemce má právo být informován o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a zájmech.   
d. Příjemce má právo odmítnout poskytnutí služby rodičům, kteří nerespektují stanovené 

podmínky anebo nedoloží relevantní podklady. 
 

2. Práva a povinnosti rodičů 
a. Rodiče jsou povinni informovat o zdravotním stavu svého dítěte/dětí, jejich potřebách a 

zájmech. 
b. Rodiče jsou povinni předložit předepsané doklady o vazbě na trh práce a hlásit příjemci 

neprodleně veškeré změny. V případě nenahlášení změny ovlivňující příslušnost k cílové 
skupině projektu uhradí rodiče sankci, která vznikne příjemci v souvislosti s neuznatelností 
nákladů vyčíslených ze strany poskytovatele dotace. 

c. Rodiče jsou povinni poskytovat příjemci součinnost při vyplňování všech formulářů, které jsou 
projektem vyžadovány. 
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d. Rodiče se zavazují dodržovat otevírací dobu příměstského tábora a veškeré podmínky a 
pokyny stanovené příjemcem.  

e. Rodiče mají právo čerpat bezplatné služby hlídání dětí v rámci příměstského tábora. Výdaje 
nesouvisející s hlídáním dětí nejsou projektem hrazeny (např. stravování, pitný režim, výlety). 

 
Článek III 

Sběr a zpracování osobních údajů 
 

1. Rodiče berou na vědomí, že v rámci realizace projektu budou uchovávány a případně 
zpracovány osobní údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby projektu „Příměstské tábory 
v Pobeskydí“ č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009337, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů vyplněných 
podpořenými osobami v přihlášce a jejích přílohách. 

2. Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány po dobu zapojení v projektu (tedy 
po dobu využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů 
vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po 
vyplacení závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli).  

3. Účelem zpracování je přiřazení zákonného zástupce dítěte, jakožto cílové skupiny projektu, ke 
konkrétnímu dítěti navštěvujícímu aktivity projektu a monitorování skutečností, že podpořené 
osobě vznikl nárok na předmětnou podporu. Jelikož důvodem pro zpracování osobních údajů je 
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost, 
která se na správce vztahuje, nelze zažádat o předčasný výmaz osobních údajů z databáze 
správce. Toto se netýká práva na opravu chybných údajů.  

4. Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské unie 
a zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití 
a zůstanou uloženy v uzamykatelných kancelářích správce osobních údajů. Po uplynutí lhůty 
stanovené v předchozím odstavci budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy skartovány. 

5. Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u 
zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy 
takováto povinnost bude přímo plynout ze zákona, jako například spolupráce s orgány činnými 
v trestním řízení. 

6. Rodiče souhlasí, že v průběhu příměstského tábora budou pořizovány fotografie, které budou 
využívány pro potřeby dokumentace průběhu příměstského tábora a prezentace činnosti MAS 
Pobeskydí, z. s., a jejích členů. 

7. Rodiče berou na vědomí, že děti jsou na dobu trvání příměstského tábora úrazově pojištěny a pro 
tyto účely jsou sbírány a předávány pojišťovně jejich osobní údaje v nezbytném rozsahu (jméno, 
příjmení, rodné číslo a bydliště) uváděném na přihlášce. Osobní údaje dětí nejsou zpracovávány 
a archivace těchto dokumentů probíhá na základě povinnosti vyplývajících z podmínek poskytnutí 
podpory. 

 
Článek IV 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. Je vyhotovena ve 2 originálech - 
jeden originál si ponechá příjemce a druhý obdrží rodiče. 

2. Smlouva zanikne také dohodou smluvních stran či jednostranným písemným vypovězením 
kterékoliv ze stran. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, je srozumitelná a není uzavřena v tísni. 

 
V ……………………….dne…………………….. 
 

 .............................................................  .....................................................................  

Ing. Krystyna Nováková    

Příjemce            Rodiče 


