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Informace o zpracování osobních údajů  
  

Spolu aktivně,  z.s. DS CVRČEK 

Nám. T. G. M. 4 

251 67  Pyšely  

IČ : 2226 06 114 

DIČ: CZ22606114   

Kontaktní osoba správce osobních údajů: Mgr. Karla Kailová, email: centrumpysely@seznam.cz   

  

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“) Vás informujeme, že zpracováváme tyto osobní údaje:  

- jméno a příjmení dítěte, které navštěvuje DS CVRČEK 

- datum narození dítěte, které navštěvuje DS CVRČEK 

- adresu místa pobytu dítěte, které navštěvuje DS CVRČEK 

- údaje o speciálních potřebách dítěte, které jsou nezbytné pro řádnou péči o dítě, které navštěvuje DS 

CVRČEK 

- jméno a příjmení rodičů dítěte, které navštěvuje DS CVRČEK 

- adresu místa pobytu rodičů dítěte, které navštěvuje DS CVRČEK.  

- e-mailové a telefonické kontakty rodičů dítěte, které navštěvuje DS CVRČEK   

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v bezprostřední souvislosti s poskytováním našich služeb DS CVRČEK 

po dobu, kdy se Vaše dítě účastní akcí pořádaných DS CVRČEK.. E-mailové kontakty rodičů mohou být 

použity též pro zasílání informací o připravovaných akcích DS CVRČEK. do doby odebrání souhlasu.  

Prohlašujeme, že jakožto správce osobních údajů plně odpovídáme za bezpečnost poskytnutých osobních 

údajů a rovněž za to, že tyto osobní údaje nebudou zneužity. Námi vedená databáze osobních údajů může 

být přístupná pouze osobám, které na základě pracovní nebo jiné smlouvy pro nás tyto osobní údaje 

zpracovávají. Tyto osoby jsou zavázáni mlčenlivostí o všech osobních údajích, se kterými se tímto způsobem 

seznámily.  

Údaje nikomu nepředáváme úplně ani částečně, vždy je používáme pouze pro vlastní potřebu a pro potřebu 

MPSV. Výjimkou jsou údaje spojené s daňovým a účetním výkaznictvím a případy, kdy sami předání údajů 

třetím stranám požadujete, například v rámci přijímacího řízení do školky, školy apod.  

Dle Nařízení máte právo:  

- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět,  

- požadovat informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme,  

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  

- vyžádat si opis Vašich osobních údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,  

- požadovat výmaz Vašich osobních údajů,  

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se 

obrátit na kontaktní osobu správce osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

  

V Pyšelích, dne 24.5.2018, za spolek Spolu aktivně, z.s. DS Cvrček Mgr. Karla Kailová předsedkyně       

spolku 


