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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů  

a o zrušení směrnice 95/46/ES 
 (dále jen „Nařízení“) 

 
 

Souhlasím, aby státní podnik Lesy České republiky, s.p., zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl AXII, vložka 540, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 421 964 51, kontaktní e-mail pro účely GDPR: 
gdpr@lesycr.cz (dále jen „Správce“), na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, 

 
zpracoval mé jméno, příjmení, kontaktní telefon a e-mailovou adresu (dále jen „Osobní údaje“) 
za účelem informování o konání enviromentálních akcí, zasílání ev. odměn za účast v soutěžích 
a dárkových balíčků za nasbírané body v klubovém e-shopu. 
 
Souhlasím, aby Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány do odvolání tohoto souhlasu, nejdéle 
však po dobu 5 let.  
 
Osobní údaje zpracovávané Správcem na základě tohoto souhlasu nebudou předávány žádnému 
externímu zpracovateli ani příjemci s výjimkou provozovatele aplikace a správce webu Klub nového lesa. 
Tyto osobní údaje rovněž nebudou Správcem předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci 
a nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování. 
 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 
1.1 mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení), 
1.2 požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 
1.3 na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, 
1.4 na omezení jejich zpracování (dle čl. 18 Nařízení), 
1.5 na přenositelnost svých Osobních údajů (dle čl. 20 Nařízení), 
1.6 vznést námitku (dle čl. 21 Nařízení), 
1.7 nebýt předmětem automatizovaného zpracování, vč. profilování (dle čl. 22 Nařízení), 
1.8 odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 
1.9 podat proti Správci osobních údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení na Úřad pro ochranu osobních údajů 

(sídlo pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00, Praha; datová schránka: qkbaa2n). 
(Pro realizaci některého z Vašich práv prosím kontaktujte Správce, kontaktní údaje naleznete výše v tomto dokumentu.) 

 
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. 
Zároveň prohlašuji, že tento souhlas nahrazuje možné přechozí souhlasy mnou udělené pro uvedený účel 
zpracování. 
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PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ APLIKACE PŘI ČTENÍ QR KÓDŮ  
 

QR kódy se skenují pouze prostřednictvím mobilní aplikace Klub nového lesa, která je k dispozici 
ke stažení zde:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.wdf.lesycr.debug&hl=en&gl=US 
https://apps.apple.com/cz/app/klub-nov%C3%A9ho-lesa/id1501336760  

Pro skenování QR kódu je třeba mít v mobilním telefonu staženou aplikaci Klub nového lesa, kde se 
uživatel zaregistruje. V okamžiku skenování QR kódu je třeba, aby byl uživatel v aplikaci přihlášen.  

Aplikace požaduje v okamžiku skenování QR kódu jednorázový přístup k zabudovaném mobilnímu 
fotoaparátu.  

Při používání aplikace ke skenování QR kódu požaduje aplikace zapnutou funkci lokalizace telefonu, 
aby aplikace mohla QR kód správně načíst a zobrazit uživateli informace o dané lokalitě. Zároveň 
aplikace při načtení QR kódu ověřuje, že uživatel se nachází přímo na místě, kde je QR kód k dispozici 
v tištěné formě na informační tabuli, nebo v nejbližším okolí tohoto místa. Nenachází-li se v tomto 
okamžiku uživatel v dosahu datové sítě, budou mu připsány body ihned, jakmile se mu datová síť 
obnoví nebo si uživatel zapne v mobilním telefonu mobilní data nebo se připojí na Wi-Fi. Připsání 
bodů do bodového konta se může zpozdit v závislosti na dostupnosti datové sítě.  

QR kódy lze za účelem získání informací o studánce či cestě s příběhem načítat opakovaně, avšak body 
se při splnění výše zmíněných podmínek načtou vždy pouze jednou.  

Kopírování, upravování a sdílení QR kódů mezi jednotlivými uživateli za cílem získání většího počtu 
bodů není dovoleno. Pokud uživatel aplikace načte QR kód v okamžiku, kdy se nachází ve vzdálenosti 
delší než 1,8 km (v rádiu jedné úhlové minuty) od místa informační tabule s QR kódem, body se mu 
nepřičtou.  

Bodové ohodnocení:  
studánka =1 bod  
cesta s příběhem = 3 body – nachází-li se na cestě s příběhem víc než 1 informační tabule, lze načíst 
QR kód na jakékoli z nich, bodový zisk ale zůstává stejný. tzn. se body z jednotlivých QR kódů v rámci 
jedné Cesty s příběhem nesčítají a uživatel tak získá vždy 3 body za jednu cestu s příběhem.  

Uplatnění bodů:  
Celkem může uživatel získat minimálně 1 a maximálně 543 bodů. Tyto body uživatel uplatní na 
webovém portálu https://www.klubnoveholesa.cz/eshop. K přístupu do e-shopu je třeba se 
zaregistrovat pomocí totožné e-mailové adresy a hesla, které uživatel použil registraci do mobilní 
aplikace Klub nového lesa.  
K dispozici jsou uživateli celkem čtyři druhy balíčků s dárkovými předměty. Dle počtu dosažených 
bodů si uživatel může objednat konkrétní balíček prostřednictvím tlačítka „Chci balíček“. Následně 
vyplní formulář s korespondenční adresou, kam mu bude balíček doručen poštou.  

Státní podnik Lesy České republiky nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související 
s průběhem doručování balíčků. Balíčky nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani je nelze vymáhat 
soudně. Pokud by se žadatelem o balíček měl stát uživatel, který nemá doručovací adresu na území 
České republiky, není možné mu balíček poskytnout. Nevyzvednuté balíčky propadnou podniku. 
Doručení balíčku se nebude realizovat v případě, že podnik zjistí nebo bude mít oprávněné podezření 
ze spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z uživatelů či jiné 
osoby, která dopomohla danému uživateli k získání balíčku.  

Zaměstnanci státního podniku Lesy České republiky, s.p. mohou body v aplikaci sbírat, nicméně 
nemohou je uplatňovat v klubovém e-shopu ani jiným způsobem vymáhat žádný z nabízených balíčků. 
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