Informační povinnost správce –
přihlašování na akce pořádaných Centrem tvořivosti, z.s.
Dovolte, abychom Vás informovali o zpracování osobních údajů, pokud přihlásíte sebe nebo Vaše dítě
na akci pořádanou Centrem tvořivosti, z.s., Sibiřská 31, Brno, 621 00, IČ: 27003485 a to v souvislosti
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) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR –
General Data Protection Regulation).
1.

Kdo je správcem údajů? Jak můžete správce kontaktovat?

Kdo je správcem údajů, který
zpracovává osobní údaje dětí,
osobní údaje zákonných
zástupců dětí a osobní údaje
účastníků našich akcí?
Jak můžete správce kontaktovat?

Centrum tvořivosti, z.s.
Sibiřská 31
621 00 Brno
IČ: 27003485
Mgr. Ivana Smutná - statutární zástupce
adresa sídla: Sibiřská 31, Brno, 621 00
kontaktní adresa: Kudelova 8, Brno, 602 00
telefon: 776785949
email: ivana.smutna@cetvor.cz

2.

Kdo je pověřencem správce? Jak můžete pověřence kontaktovat?

Kdo je pověřencem správce? Jak jej můžete
kontaktovat?
3.

Naše organizace nemusí mít pověřence.

Z jakého důvodu správce zpracovává osobní údaje?

Výtvarné kurzy, zájmové kroužky: správce
při přihlašování na akce pořádaných
organizací požaduje kontaktní údaje na
účastníka.
Akreditované kurzy MŠMT: správce při
přihlašování na akce pořádaných organizací
požaduje kontaktní údaje na účastníka,
datum narození a fakturační údaje
organizace.
Tábory pro děti: správce při přihlašování na
akce pořádaných organizací požaduje
kontaktní údaje na zákonného zástupce
účastníka, rodné číslo účastníka, adresu
trvalého bydliště účastníka.

důvod zpracování osobních údajů
Důvodem je identifikace účatníka, kontaktní
údaje (telefon, email) jsou důležité pro
komunikaci s účastníkem.
Důvodem je identifikace účatníka, kontaktní
údaje (telefon, email) jsou důležité pro
komunikaci s účastníkem. Datum narození
je vyžadováno pro vydání osvědčení o
absolvování kurzu. Fakturační údaje
organizace jsou vyžadovány pro vystavení a
zaslání faktury
Důvodem je identifikace účatníka, kontaktní
údaje (telefon, email) jsou důležité pro
komunikaci se zákonnými zástupci
účastníka. Rodné číslo a adresa trvalého
bydliště je vyžadováno pro pojisštění
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Číslo a jméno bankovního účtu plátce akce.
4.
5.

účastníků tábora.
Spárování platby s účastníkem.

Kdo je příjemcem osobních údajů, tj. komu se osobní údaje předávají?
Správci.
Má správce úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Správce osobní údaje zpracovávané v rámci činností uvedených v bodě 3. nepředává do třetí země nebo
mezinárodní organizaci.
Pokud ve výjimečných případech organizace bude jako správce předávat osobní údaje do třetích zemí
nebo mezinárodní organizace, poskytne v konkrétním případě informaci o tom, zda existuje rozhodnutí
Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních
údajů.
6.

Po jakou dobu budou osobní údaje u správce uloženy?

Kontaktní údaje na účastníka
akce (jméno, telefon).
Email na účastníka.

Jméno účastníka, adresa,
fakturační adresa, rodné číslo.

7.

Doba zpracování a uchovávání osobních údajů je
stanovena zpravidla legislativními požadavky nebo
do jeho odvolání.
Doba zpracování a uchovávání osobních údajů je
stanovena zpravidla legislativními požadavky nebo
do jeho odvolání. Účastník musí vyslovit
informovaný souhlas se zařazením do databáze
kontaktů pro zasílání newsletterů o činnosti
organizace.
Doba zpracování a uchovávání osobních údajů je
stanovena zpravidla legislativními požadavky nebo
do jeho odvolání.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo na přístup k Vašim osobním údajům nebo osobním údajům Vašich dětí.
V čem právo spočívá?
•
Máte právo požádat správce, aby Vám sdělil, zda zpracovává Vaše osobní údaje, nebo osobní
údaje Vašeho dítěte.
•
Máte právo požádat správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o
zpracování těchto údajů.
•
Máte právo požádat správce o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
Pokud požádáte o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, správce Vám umožní, abyste
jednorázově nahlédli do dokumentace, ve které se zpracovávají osobní Vaše osobní údaje a osobní
údaje Vašeho dítěte.
Pokud o to požádáte, správce Vás bude informovat o
• účelech zpracování,
• kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
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•
•
•
•

kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
době, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy,
o právu požádat o opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, právu vznést námitku
proti zpracování,
právu podat stížnost u dozorového úřadu.

Jak správce poskytne informace? V jaké formě?
Správce poskytne informace
• písemně,
• ve vhodných případech v elektronické formě,
• ústně, pokud o to požádáte a bude prokázána Vaše totožnost.
Pokud je to možné a nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, poskytne správce kopie
zpracovávaných osobních údajů. Za jakých podmínek je kopie poskytována?
• Bezplatně se poskytuje první kopie nebo kopie poskytnutá po delším časovém úseku, po změně
osobních údajů, po změně ve zpracování osobních údajů.
• V ostatních případech se kopie poskytuje za poplatek.
Správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce s možností prodloužení o další 2 měsíce.
Právo na opravu chyby, ke které může dojít při zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních
údajů Vašeho dítěte.
V čem právo spočívá? Máte právo požádat o opravu nepřesných údajů nebo o doplnění neúplných
osobních údajů.
Správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností prodloužení o další 2 měsíce) od přijetí Vaší
žádosti. Správce Vám odpoví písemně, případně jiným způsobem (např. ústně, elektronicky). Správce
Vám sdělí, zda a jak Vaše osobní údaje opravil nebo doplnil.
Právo na výmaz některých osobních údajů (právo „být zapomenut“).
Obecně platí, že máte právo požádat správce o to, aby zlikvidoval některé Vaše osobní údaje a dále je
neuchovával; jedná se o tzv. právo být zapomenut.
V případě, kdy správce vykonává veřejnou moc (rozhoduje ve správním řízení) a plní své právní
povinnosti, správce nevymaže osobní údaje, i když o to požádáte.
Pokud však žádost o výmaz podáte, správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností
prodloužení o další 2 měsíce) od přijetí Vaší žádosti, a to písemně nebo jiným způsobem (např. ústně,
elektronicky). Sdělí Vám, proč nevyhověl Vaší žádosti o výmaz nebo jaké údaje v jakém rozsahu
vymazal.
Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte.
V čem právo spočívá? Pokud požádáte o omezení zpracování osobních údajů a uvedete důvod Vaší
žádosti, správce tyto osobní údaje označí. Označené osobní údaje správce ukládá, avšak jinak nesmí
dále zpracovávat (až na některé výjimky).
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Ve kterých případech máte právo, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů nebo
osobních údajů Vašeho dítěte?
•

Pokud podle Vašeho tvrzení Vaše osobní údaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte nejsou přesné.

•

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte protiprávní. Vy
však místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení zpracování osobních údajů.

•

Pokud již správce osobní údaje nepotřebuje zpracovávat. Vy však požadujete, aby osobní údaje
byly omezeny, protože je to nutné pro určení, výkon a obhajobu Vašich právních nároků.

•

Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, na základě plnění
úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Vy vznesete námitku proti zpracování
osobních údajů.

Správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností prodloužení o další 2 měsíce) od přijetí Vaší
žádosti. Správce Vám odpoví písemně, případně jiným způsobem (např. ústně, elektronicky). Správce
Vám sdělí, zda a jak Vaše osobní údaje omezil.
Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho
dítěte.
V souvislosti se správním řízením máte právo vznést námitku, protože správce vykonává veřejnou moc
(rozhoduje ve správním řízení).
Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s tím, že se pořizuje záznam kamerového systému?
Pokud v souvislosti s přijímáním Vašeho dítěte vstupujete do budovy správce, u vstupu do budovy se
pořizuje záznam kamerového systému. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
v podobě záznamu kamerového systému. Jedná se např. o případ, kdy podle Vašeho názoru Vaše právo
na ochranu soukromí převažuje nad oprávněným zájmem správce na ochranu majetku.
Jaké je Vaše právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?
Pokud v rámci řízení o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání udělujete souhlas se
zpracováním některých osobních údajů (email, telefonní číslo), pak máte právo kdykoli souhlas
odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném
před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.
8. Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost naší organizaci, kterou budeme řešit v součinnosti s naším pověřencem pro
ochranu osobních údajů nebo u dozorového úřadu, tj. u Úřadu na ochranu osobních údajů.

V Brně dne 22. 5. 2018

Mgr. Ivana Smutná
v.r.

4

