Vážení rodiče,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o tom, že dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).
GDPR přináší několik novinek v oblasti ochrany osobních údajů a týká se všech, kdo
zpracovávají osobní údaje, přičemž zpracováním se rozumí také pouhé shromažďování
osobních údajů, týká se tedy i nás – Lesní klub pro děti Napísek.
Upozorňujeme, že i v minulosti bylo potřeba nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, který nyní nahrazuje výše
zmiňované GDPR. Ochranu soukromí a osobních údajů tedy už roky považujeme za naši
prvořadnou povinnost.
Osobní údaje zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je pod
dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány.
Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či
protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
Jaké údaje zpracováváme?
Pro účely, které jsou dále popsány, zpracováváme tyto kategorie Vašich osobních údajů:
• Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého
bydliště, zaměstnavatel, pracovní zařazení
• Kontaktní údaje: telefon, emailová adresa
• Ostatní údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého
bydliště, mateřský jazyk, státní příslušnost Vašich dětí
• Citlivé osobní údaje: zdravotní stav (alergie aj.) Vašich dětí.
Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu z důvodu, že nám to ukládá zákon,
tedy konkrétně pro účely plnění našich zákonných povinností a (zákona č. 101/2000 Sb.) a dále
pro účely plnění smlouvy, neboť bez Vašich poskytnutých osobních údajů ( a osobních údajů
Vašich dětí), bychom Vám nemohli poskytovat služby našeho lesního klubu.
Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány a komu je předáváme?

Osobní údaje popsané výše zpracováváme my jako správce osobních údajů. Vždy tak činíme
s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s platnými právními
předpisy.
Údaje, které nám poskytujete, uchováváme po dobu docházky Vašeho dítěte do Lesního
klubu pro děti Napísek.
Vaše osobní údaje poskytujeme třetí straně a to pověřeným zaměstnancem správce a
smluvním partnerem správce (účetní), pro potřeby zpracování účetnictví a fakturace.
Vaše osobní údaje máme také technicko- organizačně zabezpečeny, a to v uzamykatelné
skříni na adrese: Čistá 412, 56956 Čistá.
Podle GDPR máte některá nová práva, a to zejména:
• právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které
zpracováváme,
• právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že
zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
• právo na výmaz vašich osobních údajů. My tak učiníme, pokud to nebude v
rozporu s platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy,
• právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za
určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s vašimi
osobními údaji,
• právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na
základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo na přenos
takových osobních údajů jinému správci,
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z
důvodu našeho oprávněného zájmu,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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