ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Informace o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů spolkem Centrum
dětí a rodičů, z.s., správcem osobních údajů, a to v souladu s Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Správce osobních údajů:
Centrum dětí a rodičů, z.s., IČO 64354547, se sídlem Západní 18, 323 26 Plzeň, spolek
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 2030,
kontaktní e-mail: cedr.plzen@seznam.cz, tel.: 777 036 704, (dále též spolek)
Subjekty údajů:
Klienti, kteří se přihlásili do programů spolku prostřednictvím přihlášky (společně též „Klienti“
nebo „Subjekty údajů“) a zájemci o rozesílání newsletterů.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Spolek nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace:
Spolek nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.
Doba zpracovávání údajů:
Osobní údaje spolek zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu
maximálně 1 roku od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění
povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů spolek zpracovává po dobu
stanovenou těmito právními předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu
oprávněných zájmu spolku, spolek zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění
těchto práv.



II. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Centrum dětí a rodičů, z.s. získává osobní údaje přímo od klientů, a to:
Prostřednictvím přihlášky (přihlášení do programu spolku). Spolek vždy informuje své klienty,
které z osobních údajů musí pro účely realizace programu poskytnout a které poskytují
dobrovolně, avšak usnadní komunikaci a zefektivní poskytování služeb.



Prostřednictvím webu spolku v rámci rozesílání newsletterů.
III. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ



Osobní údaje klientů jsou zpracovávány z následujících právních titulů:
souhlas se zpracováním osobních údajů;



zpracování za účelem realizace programů;



zpracování za účelem plnění zákonné povinnosti Centra dětí a rodičů, z.s.;



zpracování za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiné fyzické
osoby;



zpracování za účelem oprávněného zájmu Centra dětí a rodičů, z.s..
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IV. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ
Za účelem realizace programu nebo plnění právních povinností spolek zpracovává: jméno,
příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny, telefon, e-mail, výši
poplatku za realizaci programu.
V případě, že má spolek v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený v tomto
článku, případně pro jiné účely, může tak činit pouze na základě platně uděleného souhlasu
se zpracováním osobních údajů ze strany klienta. Souhlas se zpracováním osobních údajů
uděluje klient na samostatné listině.
V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ





Centrum dětí a rodičů, z.s. nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Zpracovateli
osobních údajů jsou:
společnost zabývající se účetnictvím, která je pověřena k provádění účetních operací a
mzdového účetnictví, a za tímto účelem jsou jí poskytnuty osobní údaje zaměstnanců a
klientů;
společnost zabývající se IT řešením, která je pověřena k provádění IT administrace
softwarových programů, které Centrum dětí a rodičů, z.s. využívá, a za tímto účelem jsou jí
poskytnuty osobní údaje zaměstnanců a klientů.
Zpracování osobních údajů mohou pro Centrum dětí a rodičů, z.s. provádět zpracovatelé
výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačnětechnického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé
nesmí použít údaje k jiným účelům.
VI. PRÁVA KLIENTŮ

Subjekt údajů má:
A. právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od spolku potvrzení, zda
osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo
získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b)
kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva
požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování,
anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu
údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.
B. právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby spolek bez zbytečného
odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnil neúplné osobní údaje.
C. právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby spolek bez zbytečného
odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů
odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní
důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné
převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie
nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb
informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro
splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších
případech stanovených v Nařízení.
D. právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, aby spolek omezil zpracování,
v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu
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potřebnou k tomu, aby spolek mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je
protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich
použití; c) spolek již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je
požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku
proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody spolku převažují nad
oprávněnými důvody subjektu údajů.
E. právo vznést námitku proti zpracování: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho
konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej
týkají, které spolek zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. Spolek v takovém
případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro
zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
F. právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt údajů domnívá, že spolek
nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost
u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.
G. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování:
spolek je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny,
veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů,
kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů
požaduje, spolek informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.
H. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je
pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za
následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí spolek toto porušení bez
zbytečného odkladu subjektu údajů.

V Plzni dne 21.5. 2018
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