INFORMACE O ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU
PRO RODICE DETI Z DETSKE SKUPINY JIRICKA
Spolek Ladoňka, z. s., IČO 05561795, se sídlem Masarykova 582, 289 22 Lysá nad Labem,
zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle L, vložka
67057 (dále jen „Ladoňka“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat
děti a rodiče (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních
údajů ze strany Ladoňky, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním
jejich osobních údajů ze strany Ladoňky.

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS LADOŇKA ZPRACOVÁVÁ?
Ladoňka zpracovává 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 o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními
právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:
(a) adresní a identifikační údaje dětí v dětské skupině a jejich zákonných zástupců a osob,
které děti vyzvedávají (jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, datum narození
a adresu místa pobytu dítěte, jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa
pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte, jméno, popřípadě
jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče může pro
dítě docházet, telefonní číslo a e-mail rodiče);
(b) jiné údaje dětí (např. údaj o zdravotní pojišťovně dítěte, státní příslušnost dítěte, údaj
o době v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá);
(c) citlivé údaje dětí (údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho
vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
příp. údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti
nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci);
(d) popisné údaje dětí a jejich zákonných zástupců (obrazové, zvukové či audiovizuální
záznamy dětí a jejich zákonných zástupců).
Ladoňka zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu
a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ LADOŇKA VAŠE
OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?
Výše uvedené osobní údaje Ladoňka zpracovává zejména k zajištění práv a povinností
spojených s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině a s vedením evidence dětí
v dětské skupině. Uvedené osobní údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a plnění právních povinností uložených zákonem
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů zákonných zástupců dítěte či jiných osob v rozsahu – jméno,
příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, je nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině, jako prostředek k identifikaci a kontaktování zákonných
zástupců dítěte či jiných osob, které jsou oprávněny dítě vyzvednout z dětské skupiny.
Ladoňka dále shromažďuje a zpracovává za účelem prezentace a propagace DS Jiřička a její
činnosti ve výroční zprávě, PR tiskových materiálech, na webových stránkách DS Jiřička, na
sociálních sítích DS Jiřička či na nástěnce DS Jiřička osobní údaje subjektů údajů v rozsahu
– fotografie, audio a video záznam, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu
se zpracováním osobních údajů.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat,
a to osobně na níže uvedené adrese Ladoňky nebo v listinné formě oznámením doručeným
prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu
nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Ladoňka zpracovává na základě jiného
právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

3. KDO VŠECHNO JSOU PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Kromě Ladoňky a jejích zaměstnanců dalšími subjekty, které mohou mít nebo by v budoucnu
mohly mít, přístup k Vašim osobním údajům:
•
•
•

osoby, které pro Ladoňku zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé
technologií, které Ladoňka pro tyto služby využívá;
osoby, kterým Ladoňka poskytuje údaje za účelem vedení účetnictví a ekonomického
poradenství;
právní zástupce za účelem obrany práv Ladoňky.

Tyto externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou eventuálně zpracovávat Vaše osobní
údaje, si Ladoňka pečlivě vybírá, a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné
záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít
k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému
zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo
neoprávněnému přístupu k nim.
Ladoňka je dále povinna některé Vaše osobní údaje a údaje dítěte předávat na základě
platných právních předpisů subjektům oprávněným ze zákona (např. zdravotní pojišťovna
dítěte, MPSV apod.) a dále orgánům státní správy, soudům, exekutorům, orgánům činným
v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním
řízením.

4. PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEK LADOŇKA ZPRACOVÁVÁ?
Vaše osobní údaje Ladoňka zpracovává po dobu docházky dítěte do dětské skupiny, a dále
po jejím ukončení po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností
vyplývajících ze smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a také po dobu
stanovenou příslušnými právními předpisy, a to zejména dle § 11 odst. 5 zákona č. 247/2014
Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, po dobu tří let od ukončení poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, jsou bezodkladně
a nevratně zlikvidovány.

V případě, že Ladoňka zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, osobní údaje
budou zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu, tj. po dobu docházky dítěte do dětské
skupiny a následující 1 rok poté, nebo do doby odvolání souhlasu.

5. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZE STRANY LADOŇKY?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:
Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování
na souhlasu založeno);
Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se
Vás týkají, jsou či nejsou Ladoňkou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat
přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje
jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem
správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
Právo na opravu (právo požadovat, aby Ladoňka bez zbytečného odkladu opravila nepřesné
osobní údaje, které se Vás týkají);
Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Ladoňka omezila zpracování, např.
pokud by ze strany Ladoňky byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete
provést jejich výmaz);
Právo na výmaz (právo požadovat, aby Ladoňka Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu
vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Ladoňkou
zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany
Ladoňky byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
Právo na námitku (právo požadovat, aby Ladoňka přestala zpracovávat Vaše osobní údaje
na základě právního titulu oprávněného zájmu);
Právo obrátit se svým podnětem na:
Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

6. JAK MŮŽETE LADOŇKU KONTAKTOVAT?
V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše
uvedených práv se můžete obrátit na Ladoňku písemně na adrese:
Masarykova 582,
289 22 Lysá nad Labem
či na tel. č. + 420 728 448 756
nebo e-mailové adrese: stana.fidlerova@gmail.com.

