Zásady ochrany osobních údajů
Těmito zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vám poskytujeme informace o tom, jak
Dětském studiu Kalamajka s.r.o. získává a zpracovává osobní údaje. Zároveň vás informujeme o
vašich právech v souvislosti se zpracovanými osobními údaji.

Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, s účinností od 25.05.2018
zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.04.2016 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 EU“).

Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho potřeba aktualizace.
Aktualizované znění Zásad je účinné zveřejněním na internetové stránce www.dskalamajka.cz

Naše dětská skupina důsledně dbá na to, aby osobní údaje dětí ani zákonných zástupců nebyly
předávány třetím osobám bez zákonného důvodu.

SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Dětské studio Kalamajka s.r.o., sídlo: Luka pod Medníkem 355, Jílové u Prahy 254 01., IČO: 04962435,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ŽL vydán Úmč Praha 3, obor živnostenský, Lipanská 308 /
14 . Č.j. UMCP3 037359/2016, Sp.značka S UMCP3 037355/2016
Kontaktní osoba: Kateřina Nedvědová, e-mail: info@dskalamajka.cz tel: 774 512 402

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, ÚČEL A DŮVOD JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Při naší činnosti zpracováváme osobní údaje dětí a zákonných zástupců jen v rozsahu, který nám
nařizuje zákon č. 247/2014 Sb., o dětských skupinách.Případně zpracováváme osobní údaje na
základě souhlasu zákonných zástupců. Jedná se o následující způsoby zpracování a níže uvedené
účely:

2.1. Údaje zpracované na základě zákona o dětských skupinách
Níže vám poskytujeme základní výčet kategorií osobních údajů, které jsme povinni zpracovávat proto,
že nám tuto povinnost ukládá zákonný předpis a vyžadují po nás, abychom tyto osobní údaje měli k
dispozici. Ke zpracování těchto osobních údajů tedy nepotřebujeme ani nebudeme vyžadovat váš
souhlas.
Účel zpracování

Kategorie, typ osobních údajů –
co uchováváme

Příjemce – komu může dětská
skupina údaje předávat

Evidence dětí zpracovávaná za
účelem zajištění kvality
poskytované péče, provozních a
organizačních záležitostí a pro
účely kontroly podmínek
poskytování péče

a)jméno, popřípadě jména, a
příjmení, datum narození a
adresu místa pobytu dítěte,
rodné číslo dítěte
b)jméno, popřípadě jména,
příjmení rodičů a adresu místa
pobytu alespoň jednoho
z rodičů, liší-li se od adresy místa
pobytu dítěte
c)jméno, popřípadě jména,
příjmení a adresu místa pobytu
osoby, která na základě pověření
rodiče může pro dítě docházet,
d)dny v týdnu a doba v průběhu
dne, po kterou dítě v dětské
skupině pobývá,
e)údaj týkající se úhrady nákladů
za službu péče o dítě v dětské
skupině
f)údaj o zdravotní pojišťovně
g)telefonní, popřípadě jiný
kontakt na rodiče a na osobu
uvedenou v písmeni c),
h)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+potvrzení o zdravotní
způsobilosti od lékaře,
i)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.

Kontrolní orgány:
Řídící orgán
Krajská hygienická stanice
Inspektorát práce

Účel zpracování

Kategorie, typ osobních údajů
– co uchováváme

Docházka dítěte

Jméno a příjmení,záznamy o
přesné docházce dětí
v konkrétní dny ve formě
elektronického docházkového
systému
Jméno, příjmení, titul, místo
trvalého bydliště a kontaktní
údaje – e-mail telefon

Evidence údajů o zákonných
zástupcích

Evidence údajů o osobách
pověřených k vyzvedávání dětí

Jméno, příjmení, titul, místo
trvalého bydliště a kontaktní
údaje – e-mail, telefon, číslo
občanského průkazu

Příjemce – komu může dětská
skupina údaje předávat

Kontrolní orgány:
Řídící orgán
Krajská hygienická stanice
Inspektorát práce

Kontrolní orgány:
Řídící orgán
Krajská hygienická stanice
Inspektorát práce

2.2. Informace zpracováváme na základě souhlasu
2.2.1. Pokud Dětské skupině zákonný zástupce udělí písemný souhlas ( přičemž je umožněno
samozřejmě vyjádřit či nevyjádřit svůj souhlas samostatně pro každý z níže uvedených účelů), pak
bude dětská skupina oprávněna:
° pořídit fotografické/ video záznamy dětí zobrazující účast a průběh konaných aktivit s dětmi a
tyto záznamy využít pro prezentaci Dětské skupiny způsobem odsouhlaseným v uděleném souhlasu (
záznamy jsou uveřejňovány bez uvedení jména dítěte),
° zveřejnit výtvarné výrobky dětí na nástěnce v objektu Dětské skupiny s uvedením jména a
příjmení dítěte a na případných výstavách uspořádaný pro rodiče dětí.
2.2.2.Udělení souhlasu je dobrovolné a již udělený souhlas lze kdykoliv odvolat.Odvolání souhlasu
působí pouze do budoucna a jeho odvoláním tedy není dotčena zákonnost předchozího zpracování
osobních údajů založeného na uděleném souhlasu.
2.2.3. Pokud by jste nám souhlas neudělili, nemá tato skutečnost vliv na péči o vaše dítě. Jediným
důsledkem bude to, že ohledně dítěte nebudou uveřejňovány/zpřístupňovány žádné informace,
které si nepřejete.

2.2.4.Případně udělený souhlas je platný na dobu trvání uzavřené smlouvy o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině (nebo do jeho odvolání).

2.1. Uzavírání a plnění ostatních vztahů
Pro řádné fungování Dětské skupiny potřebujeme uzavírat některé smluvní vztahy, jako např.
s pronajimatelem provozu, pojišťovnu, externím poskytovatelem účetních služeb, poskytovatelem
právních služeb.
Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů ( zpravidla jen identifikační a
kontaktní údaje např. jako jméno a příjmení, bydliště, e-mail či telefon, příp. DIČ fyzické podnikající
osoby), která bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním.
V této souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního vztahu ( příp. pro plnění
zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

2.2. Kamerové záznamy
Dětská skupina nepoužívá kamerový systém se záznamem.
2.3. Soubory cookies
Webové stránky www.dskalamajka.cz nevyužívají cookies.
Na našich stránkách je integrován plugin sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo
Alto, CA 94304, USA. Facebook pligin se na našich stránkách zobrazí jako logo Facebooku nebo
tlačítko “To se mi líbí“. Přehled o pluginech na Facebooku naleznete zde.
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Při navštívení našich stránek, vytvoří plugin přímo spojení mezi vaším prohlížečem a serverem
Facebook. Facebook tak přímá informace, že jste s vaší IP adresou navštívili naší stránku. Pokud
kliknete na tlačítko “To se mi líbí“ zatím co jste přihlášeni na vašem Facebookovém účtu, můžete
propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Facebooku. To umožňuje facebooku přiřadit naše
stránky k vašemu uživatelskému účtu. Další informace naleznete v ochraně osobních údajů na
stránkách firmy Facebook pod https://de-de.facebook.com/policv.php.
Pokud si nepřejete aby, byla návštěva našich stránek přiřazena k vašemu uživatelskému účtu,
odhlaste se prosím z vašeho účtu.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Osobní údaje zpracováváme po minimální dobu, po kterou jsem povinni osobní údaje zpracovat,
protože nám tuto lhůtu stanovují právní předpisy. Jakmile pomine účel zpracování osobní údaje jsou
vymazány/skartovány.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s vámi.
Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř Dětské skupiny a nepředáváme je třetím osobám,
není-li to nezbytně nutné nebo nemáme-li k takové možnosti váš souhlas. Taková potřeba může
vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovateli účetních
služeb, právnických služeb.
Některé orgány státní správy a kontrolní orgány jsou oprávněny pro plnění svých zákonných
povinností si vyžádat osobní údaje ( např. policie ČR, MPSV,krajská hygienická stanice). ˇUdaje
poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaj vyžádat umožňuje zákon.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dětská skupina má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů, který zahrnuje
zejména pravidla určující:






ukládání dokumentů do zabezpečených prostorů,
shromažďování pouze nezbytných osobních údajů v minimalizovaném rozsahu a pro předem
definované účely a doby zpracování,
povinnost všech zaměstnanců zachovávat mlčenlivost o údajích,
povinnost neposkytovat údaje třetím osobám bez právního důvodu.

JAKÉ MÁTE PRAVA?

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na přístup ke všem zpracovaným osobním údajů. Na vaši žádost poskytneme kopii
zpracovaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožníme náhled do
uložených dokumentů.
Právo na opravu osobních údajů
Máte právo na opravu změněných osobních údajů ( nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů
z jakéhokoliv jiného důvodu). Opravu provedeme poté, co budeme moci změněné údaje ověřit
(např. z nového dokladu totožnosti).
Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které bychom zpracovávali neoprávněně.

