Vážení rodiče a klienti.
Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše
soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonné právní předpisy
týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 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).
Filiánek, z.s. již od počátku dbá o ochranu vašich osobních dat podle platných zákonů. Ctíme
soukromí osob a všechny poskytnuté osobní údaje zpracováváme s náležitou péčí a úctou,
vaše osobní údaje neprodáváme. Dbáme na zabezpečení našich elektronických zařízení,
administrativa je uchována v archívu a naši zaměstnanci jsou písemně vázání mlčenlivostí a
nemožností poskytování osobních údajů dalším osobám.
Zásady zpracování osobních údajů
•
•
•

Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných
opatření, zpracováváme osobní údaje aktualizované.
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného
účelu a v souladu s tímto účelem.
Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení,
včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření
před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou,
zneužitím či poškozením.

Jaké osobní údaje zpracováváme
Přihlásíte-li se na našich webových stránkách k odběru našeho newsletteru, budeme
zpracovávat vaše kontaktní údaje, případně vaše nastavení na základě vašeho přihlášení se k
odběru periodika. Přihlášením se k odběru vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních
údajů za účelem zasílání newsletteru nebo jiného elektronicky zasílaného periodika. Bez
zpracování osobních údajů nemůže být z objektivních důvodů elektronicky distribuované
periodikum zasíláno. Pro tento účel osobní údaje tedy používáme, dokud neodvoláte váš
souhlas se zpracováním, tedy dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte.
V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení dáváte
souhlas se zpracováním osobních údajů následovně:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
• jméno a příjmení,
• bydliště,
• emailová adresa rodičů,
• telefonický kontakt rodičů,
• datum narození přihlašovaného dítěte,
• další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o
bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní
způsobilosti dítěte
• doklad o vazbě na trh práce rodiče
• fotografie, videa, zvukové záznamy

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
• Tyto osobní údaje jsou nezbytné především pro administrativu a organizační
zajištění chodu zařízení. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci
chodu zařízení nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat
oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení, MPSV, FÚ,
OIP apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity
výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění chodu
zařízení, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizací. Tyto
osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu nutnou, která je daná
platnou legislativou ČR, následně budou smazány a skartovány.
• Zasílání informačních mailů a nabídek organizace. Zejména se jedná o informace
potřebné k bezproblémovému provozu činností ve Filiánku, pozvánky a informace o
připravovaných a realizovaných akcích.
• Odesilatel souhlasí s případným použitím fotografií či videozáznamů, zachycující
jeho dítě – přihlášenou osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity
výhradně k prezentaci a propagaci zařízení, a to na webových stránkách a sociálních
sítích, ev. na fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.
Databáze
V rámci organizace vedeme interní databázi všech kontaktů rozdělenou do jednotlivých
kategorií podle činností organizace. Přístup k těmto údajům mají jen odpovědní pracovníci
organizace výlučně v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu jednotlivých
činností. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k
naplnění účelu zpracování. Můžete si však vyžádat své vyřazení z této databáze.
Kdo Vaše osobní údaje zpracovává
Filiánek, z.s. zpracovává Vaše osobní údaje jako správce. To znamená, že zaměstnanci
organizace, odborní pracovníci jednotlivých útvarů stanovují vymezené účely, pro které vaše
osobní údaje shromažďují, určují prostředky zpracování a odpovídají za jejich řádné
provedení a za ochranu Vašich osobních údajů.
Zaměstnanci Filiánku byli řádně proškoleni a vaše osobní údaje zpracovávají pouze za
stanoveným účelem, o kterém jste byli poučeni anebo na základě vašeho souhlasu.
K vašim osobním údajům přistupují všichni zaměstnanci eticky a zachovávají o nich
mlčenlivost a chrání vaše osobní údaje před zneužitím.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli
správce, nebo zpracovatele, pokud je toto nutné pro splnění účelu zpracování anebo pokud
nám to ukládá právní předpis.
Seznam zaměstnanců a jejich pravomoci s nakládáním osobních údajů je součástí vnitřní
směrnice organizace Filiánek, z.s.
Závěrem bychom Vás chtěli ubezpečit, že osobní údaje jsou u nás v bezpečí a chováme se k
nim tak, jak bychom byli rádi, aby se k našim osobním datům chovali ostatní.
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