Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Brandýskému Matýsku z.s., se sídlem
Zahradnická 1723/A, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 27051374, coby správci osobních údajů,
souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to pro níže stanovené účely a dobu
trvání:
Osobní údaj

Účel zpracování

Fotografie dítěte nebo rodiče
(bez uvedení jména
a příjmení)

Webové
stránky, sociální
sítě, propagační
materiály,
nástěnky, články
v tisku
Webové
stránky, sociální
sítě
Informace
pro
mimoškolní
akce

Audio či videozáznam dítěte
nebo rodiče (bez uvedení
jména a příjmení)
Jméno, příjmení, třída, datum
narození, bydliště, telefonní
a e-mailový kontakt na rodiče
* Nehodící se škrtněte

Doba
poskytnutí
souhlasu
5 let

SOUHLAS*
- ANO

SOUHLAS*
- NE

ANO

NE

5 let

ANO

NE

Trvání
docházky

ANO

NE

Doba poskytnutí souhlasu je stanovena v této výši z důvodu přesahu aktivit do propagačních
materiálů nebo např. do výroční zprávy i po skončení docházky do některého ze zařízení.
Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR
2016/679), a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu, případně do odvolání tohoto souhlasu.
Mateřská škola Brandýský Matýsek je oprávněna zpracovávat osobní údaje, které jsou zpřístupněny
pouze oprávněným zaměstnancům školy. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv
písemně odvolat.
Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Brandýský Matýskem z.s. se sídlem
Zahradnická 1723/A, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 27051374 informován o svých právech
a povinnostech, zejména o svém právu:
1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);
2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 15 GDPR);
3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly
shromažďovány či jak zpracovávány (čl. 17 GDPR);
4. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);
5. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR);
6. na vznesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro
účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR);
7. na právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR)
Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto
formuláře je zcela dobrovolné. Byl jsem také poučen o tom, že svůj souhlas můžu kdykoliv písemně
odvolat.
Zároveň svým podpisem na konci tohoto dokumentu stvrzuji, že jsem obdržel Oznámení
o zpracování osobních údajů informující o zpracování těch údajů, které Brandýský Matýsek
vyžaduje na základně právních předpisů nebo ve veřejném či oprávněném zájmu a k jejichž
zpracování nepotřebuje Souhlas se zpracováním osobních údajů.
V Brandýse nad Labem, dne:
Jméno a příjmení dítěte:
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce:

Oznámení o zpracování osobních údajů
Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a v souladu s právními předpisy je pro nás důležité,
abyste dostali všechny potřebné informace. Brandýský Matýsek z.s. se sídlem Zahradnická 1723/A,
250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 27051374 je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt
údajů či zákonný zástupce subjektu údajů (dítěte), poskytnete. Shromažďujeme a zpracováváme
pouze osobní údaje popsané v bodě 2 za účelem popsaným v bodě 1. Toto oznámení je dále
uveřejněno na webové stránce spolku. V případě dotazů se zpracováním se můžete obracet na náš email info@brandyskymatysek.cz
BOD 1 – Proč údaje potřebujeme
Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme proto, abychom mohli plnit úkoly, které nám
ukládají právní předpisy a smlouvy, a úkoly v oprávněném zájmu Brandýského Matýska, z.s.
Účely, pro které s údaji pracujeme, jsou tyto: evidence osob využívající služby naší organizace
(informace o změnách v průběhu poskytování služby, o kvalitě poskytovaných služeb, statistické
zjišťování, podklady pro zpracování dotací), bezpečnost a zdraví v herně a v předškolních zařízeních
(mikrojesle, dětská skupina, dětský klub), řízení a přijímání dětí do předškolních zařízení, průběh
předškolního vzdělávání.
Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněné účely nemůžeme splnit právní povinnosti, které nám
ukládají právní předpisy a další relevantní dokumenty, případně plnit úkoly v oprávněném zájmu.
BOD 2 – Jaké údaje potřebujeme
Pro výše zmíněné účely zpracování potřebujeme následující kategorie osobních údajů:
-

údaje o četnosti docházky do některého ze zařízení
údaje o úrazech, k nimž došlo v souvislosti s poskytovanými službami
údaje o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání dětí
reprezentativní fotografie

Do kategorie těchto údajů patří:
Skupiny
osob

Návštěvníci
herny

Účastníci –
přednášky /
poradenství

Děti
kroužky
akce

–
/

Děti
–
tábory
/
doprovody /
družiny
x

Děti
–
předškolní
vzdělávání

Rodiče –
půjčovny /
oslavy

Jméno
x
x
x
x
x
a příjmení
Adresa
x
x
bydliště*
Kraj/Město
x
x
x
bydliště
Datum
x
x
narození
dítěte
Věk dítěte
x
x
Rodné číslo
x
x
Státní
x
x
občanství
Telefon /
x
x
e-mail
Telefon /
x
x
x
x
e-mail
zákon.
zástupce
* místo pobytu na území ČR u cizinců, místo pobytu v zahraničí; u zákonných zástupců dále adresy
pobytu a adresy pro doručování písemností, telefonické spojení, e-mail, adresu a telefon při náhlém
onemocnění
Pro dětské skupiny, doprovody a tábory dále potřebujeme:

-

-

údaje o lékaři dítěte, zdravotní pojišťovně dítěte, o zdravotním stavu, postižení, o zdravotních
obtížích, údaje o znevýhodnění, o mimořádném nadání, údaje o poskytovaných podpůrných
opatřeních, údaje o závěrech vyšetření poradenského zařízení
žádost o přijetí, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Z důvodu oprávněného zájmu máme právo dále veřejně použít reprezentativní fotografie, a to za
účelem zpravodajským (výroční zprávy, novinové články, informace o proběhlé nebo chystané akci
pro děti), a to v omezeném množství a po dobu nezbytně nutnou. Jinak pouze s výslovným
souhlasem.
BOD 3 – Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických
informačních systémech a podléhá kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní
postupy a opatření (technická, organizační, personální).
Vaše zpracované osobní údaje předáváme jen těm příjemcům, u nichž to výslovně vyžaduje příslušný
zákon nebo právní předpis. Tyto zpracované údaje jsou poskytnuty na vyžádání konkrétního orgánu,
který musí prokázat zákonný důvod takového požadavku nebo je spolek předává z důvodu plnění
svých právních povinností. Jedná se o následující příjemce: Policie ČR, OSPOD, zdravotní pojišťovny.
Vaše osobní údaje předáváme i dalším příjemcům, ale to jen prokazatelně s Vaším souhlasem.
BOD 4 – Jak dlouho údaje uchováváme
Podle platných právních předpisů jsme povinni uchovávat dokumenty po dobu stanovenou pro
jednotlivé typy zpracování osobních údajů. Termíny se liší podle jednotlivých dotačních titulů, na
základě kterých čerpáme podporu pro naši činnost (každé je řízeno jiným právním aktem). U činností,
pro které nečerpáme podporu, uchováváme údaje jen po dobu nezbytně nutnou pro komunikaci
ohledně předmětu poskytované služby. Po uplynutí této doby budou dokumenty obsahující Vaše
osobní údaje předány k archivaci nebo ke skartaci.
Další osobní údaje, které však máme k dispozici na základě Vašeho souhlasu, budou uchovávány až
do okamžiku, kdy nám oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte, příp. do doby, než uplyne
lhůta stanovená v souhlasu nebo pomine důvod pro jejich shromažďování, v závislosti na tom, co
nastane dříve.
BOD 5 – Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracování svých osobních
údajů a přístup k nim.
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou
Vašeho osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané
osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat,
abychom odstranili takto vzniklý stav (oprava, výmaz, omezení nebo likvidace osobních údajů). Máte
rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování. V případě poskytnutého
souhlasu se zpracováním máte právo ho kdykoliv odvolat.
Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte na adrese info@brandyskymatysek.cz nebo přímo v kanceláři
Brandýského Matýska v Riegrově 600. Po identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti
informovat v souladu s příslušnými zákonnými požadavky v zákonem stanovené lhůtě. V případě, že
si na nás přejete obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali osobní údaje, prosím,
kontaktujte nás, budeme se Vaší stížností zabývat dále.
Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona,
můžete se stížností kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.
V Brandýse nad Labem, dne 23. 5. 2018

