PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (KDO ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE?)

Správcem osobních údajů je MALVÍNA – umělecká mateřská škola s.r.o., IČO: 01846884, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 212464, se sídlem
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, e-mail: a.frimlova@skolkamalvina.cz,
a.frimlova@jeslemalvina.cz

2.

ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU (DŮVOD TOHOTO TEXTU?)

Účelem tohoto dokumentu je splnění některých našich povinností ve vztahu k ochraně osobních
údajů vyplývajících z 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, dále jen
jako „GDPR“) a dalších předpisů ochrany osobních údajů.
Prosím, celý text si pečlivě prostudujte. V případě, že byste měli jakýkoliv dotaz, můžete nás
kontaktovat na shora uvedeném emailu, případně Vám rádi vše vysvětlí osobně naši
zaměstnanci, kteří jsou v problematice proškoleni.
Současně Vás chceme ujistit, že ochranu osobních údajů bereme maximálně vážně, a že Vaše
osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

3.

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Provádí zpracování následujících kategorií osobních údajů:
A) u dětí, kterým je poskytováno předškolní vzdělávání:
- jméno, příjmení, datum narození,
- jméno a příjmení rodičů,
- bydliště,
- zdravotní stav.
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytnutí předškolního vzdělávání a péče. Bez
jejich zpracování nelze předškolní vzdělávání a péči realizovat.
Pokud nám poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů v takto definovaném rozsahu,
můžeme zpracovávat také:
- podobu dětí prostřednictvím fotografií (bez spojitosti se jménem), a to za účelem
fotodokumentace předškolního vzdělávání, propagace školky a jeslí na internetových stránkách
www.skolkamalvina.cz, www.jeslemalvina.cz, facebooku a intermího komunikačního systému
Twigsee.
- náboženské vyznání dítěte, a to za účelem úpravy jídelníčku.
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B) u rodičů:
- jméno, příjmení, datum narození,
- jméno a příjmení dítěte,
- bydliště,
- číslo účtu,
- případné rozhodnutí soudu ve věcech občanskoprávních či trestních, pokud se budou týkat
předškolního vzdělávání dětí.
C) u osob pověřených vyzvednutím dětí:
- jméno, příjmení, datum narození,
- bydliště.
Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány našimi zaměstnanci, a za účelem poskytování stravy
také společnost Ecolandia a za účelem správy interního systému Twigsee také společnost
Mum4mums s.r.o.. Nejčastěji jsou tyto informace zpracovávány s využitím technických
prostředků (počítače, mobilní telefony), ale také v tištěné formě.

4.

INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH, POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Nařízení pro Vás stanovuje následující katalog práv ve vztahu k ochraně osobních údajů:
Máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi
zpracovávány a pakliže zpracovávány jsou, máte právo na přístup k následujícím informacím:


Účely zpracování;



Kategorie dotčených osobních údajů;



Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny;



Plánovaná doba, po kterou Vaše osobní údaje budou u nás uloženy nebo
kritéria použitá ke stanovení této doby;



Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány
přímo od Vás;



Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování,
užitého

postupu,

významu

a

předpokládaných

důsledků

takovéhoto

zpracování;
Máte právo, abychom Vám poskytli kopii zpracovávaných osobních údajů týkajících se Vaší osoby,
ledaže by poskytnutím těchto informací byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nepřesně, máte právo na opravu těchto nepřesných
osobních údajů bez zbytečného odkladu. Současně máte právo na doplnění neúplných osobních
údajů.

Máte právo, abychom smazali osobní údaje (právo na výmaz), které se Vás týkají, a to za splnění
kterékoliv z uvedených podmínek:


Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny;



Odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám předtím
poskytli;



Vznesete námitky proti zpracování osobních údajů na základě našeho
oprávněného zájmu a převažující důvody pro zpracovávání neexistují;



Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;



Osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti.

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, je-li splněna
kterákoliv z následujících podmínek:


Popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů;



Zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a Vy odmítáte jejich výmaz;



Vaše osobní údaje již pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy je
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;



Vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (zpracování
zastaveno po dobu, dokud není ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují
nad Vašimi oprávněnými zájmy).

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli a provádí se
automatizovaně) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje
můžete předat jinému správci a můžete rovněž požadovat, abychom takové osobní údaje Vámi
určenému správci předali přímo. Podmínkou Vašeho práva je, že zpracování příslušných osobních
údajů je založeno na souhlasu nebo nezbytnosti ke splnění smlouvy a je prováděno
automatizovaně.
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme na základě
našich oprávněných zájmů. Po vznesení Vaší námitky Vaše osobní údaje nadále nezpracováváme,
ledaže prokážeme, že disponujeme závažnými oprávněnými důvody pro zpracování Vašich
osobních údajů, které převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami, nebo které jsou
nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Vaše osobní údaje
zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést tuto námitku kdykoliv a v tom
případě okamžitě zanecháme zpracování Vašich osobních údajů.
Pokud máte podezření, že Vaše údaje nezpracováváme v souladu s platnými předpisy na ochranu
osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5.

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak jsem již informovali shora, vyjmenované osobní údaje předáváme následujícím subjektům:



Mum4mums

s.r.o.,

IČO:05694655,

Sídlo:

U

Vlachovky

1204/5

mail:

helpdesk@twigsee.com


ÚČETNÍ, Lucie Bystroňová, IČO: 88925161,Sídlo: Gabčíkova 1044, Nehvizdy,
250 81 mail: bystronova.lucie@gmail.com, tel.: 602 888 058

S těmito subjekty uvedenými máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, v níž se
každý jednotlivý zpracovatel zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR. Ani předáním
jiným zpracovatelům tedy nejsou Vaše osobní údaje ohroženy.

6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky vstupují v účinnost dne 25. 5. 2018.
Upraveno dne 6.7.2020.

