Zásady zpracování osobních údajů Mateřského centra
Hvězdička, z.s., v souladu s nařízením (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů (neboli GDPR).
V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje, k jakému
účelu a podle jakých pravidel v Mateřském centru Hvězdička, z.s., zpracováváme.
Pro bližší vymezení, o jaké údaje jde, dodáváme, že se jedná o osobní údaje
uživatelů programové nabídky a služeb našeho centra a dále pak o osobní údaje
zaměstnanců Mateřského centra Hvězdička, z.s.

Proč osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme osobní údaje nezbytně nutné k tomu, abychom mohli uživatele
naší programové nabídky a služeb informovat o programech a službách našeho
centra a mohli je využívat, a dále také o případných změnách.
Vedle toho osobní údaje zpracováváme a evidujeme, tak jak nám to ukládá
zákon, abychom splnili zákonem stanovené povinnosti.
Při našich programech, v rámci poskytovaných služeb a při dalších aktivitách a
akcích pořizujeme zpravidla fotodokumentaci, někdy též videodokumentaci, za
účelem propagace, v širším smyslu pro marketing, mateřského centra. Uživatelé
jsou o těchto skutečnostech informováni na pozvánkách na naše akce, na
prezenčních listinách a na nástěnce v herně a tělocvičně mateřského centra.

Jaké osobní údaje zpracováváme
Za účelem informování o programech a službách našeho centra zpracováváme
tyto údaje: jméno, příjmení, telefon, email, bydliště (pouze název obce).
Za účelem plnění zákonných povinnosti zpracováváme osobní údaje, tak jak nám
to ukládá zákon.
Z marketingových účelů zpracováváme foto a video dokumentaci z našich
programů, poskytovaných služeb a z dalších aktivit a akcí.

Jaká pravidla při zpracování osobních údajů dodržujeme
Osobní údaje nám svěřené chráníme před zneužitím dalšími osobami,
neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené
povinnosti, a vyjma osob a organizací našich dodavatelů, s kterými máme
smluvně ošetřeno, že se svěřenými osobními údaji budou nakládat v souladu se
zásadami Mateřského centra Hvězdička a v souladu s nařízením (EU) 2016/679,
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o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Jde
konkrétně o dodavatele v oblasti mzdového účetnictví.
Zároveň veškeří zaměstnanci Mateřského centra Hvězdička byli seznámeni se
zásadami zpracování osobních údajů Mateřského centra Hvězdička, z.s., což je
též zohledněno v pracovních smlouvách, které s nimi byly uzavřeny.
Osobní údaje vedeme v listinné podobě (napsané na papíře) anebo elektronicky.
Listinné dokumenty jsou vždy dostatečným způsobem zabezpečeny – konkrétně
v uzamykatelné skříňce anebo v uzamykatelné místnosti. Počítače, ve kterých
jsou údaje uloženy, mají heslo, které zná jen osoba, která na daném počítači
pracuje. Počítače jsou chráněny antivirovým programem.
Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro
naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo
stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či
anonymizovány.

Ostatní práva a povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou
vymezena platnou legislativou.

V Benešově, 23. května 2018
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