
GDPR 

Informace o naší skupině 

 

V souladu s čl. 13 Nařízení 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 

také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se ke zpracování osobních údajů 

v neziskové organizaci Klub Inspirace, z.s. 

Nezisková organizace Klub Inspirace, z.s., se sídlem Tísek 269, 743 01 Tísek, provozovatel 

Dětské skupiny pro širokou veřejnost KROKODÝLEK, jako správce osobních údajů 

zpracovává osobní údaje rodičů a dětí za účelem vedení předepsané evidence dětské skupiny a 

plnění informačních povinností ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF. 

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména tyto právní předpisy: 

• § 11 zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 

• § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 

• předpisy Operačního programu Zaměstnanost v působnosti MPSV ČR. 

Kategorie dotčených osobních údajů 

• identifikační údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní 

příslušnost – rodičů a dítěte 

• adresní údaje – adresa bydliště, telefonní číslo, email 

• údaje o zdravotním stavu dítěte. 

Příjemci osobních údajů 

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze shora uvedených právních předpisů 

(MPSV ČR, krajská hygienická stanice atd.) 

Doba uložení osobních údajů 

Nezisková organizace Klub Inspirace, z.s. je po skončení projektu Dětská skupina pro širokou 

veřejnost KROKODÝLEK dne 30.06.2022 povinna po dobu 10-ti let archivovat dokumenty 

související s realizací projektu, včetně osobních údajů podpořených osob (rodičů a dětí). 

Kontaktní údaje správce osobních údajů: 

Klub Inspirace, z.s. 

Tísek 269 

743 01 Tísek 

ID datové schránky: yafmskm 



Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Ing. Kateřina Sanetrníková 

602 727 450 

info@klub-inspirace.cz 

Prostřednictvím uvedených kontaktů je možné se v relevantních případech na správce osobních 

údajů obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo 

výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění 

práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce osobních údajů obracet v případě 

údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním 

osobních údajů. 

Osobní údaje zpracovávané se souhlasem: 

• v rámci činnosti správce je typickým příkladem nezbytného získání souhlasu pořizování 

fotografií z akcí námi pořádaných.  

Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů 

naleznete v textu dokumentu, kterým   nám   udělujete   souhlas   se zpracováním 

osobních údajů např. v případě pořízení vaší fotografie za účelem propagace naší 

činnosti apod. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů k určitému účelu nám vždy poskytujete zcela 

dobrovolně. Vzhledem k tomu, že osobní údaje pro daný účel zpracováváme na základě 

vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Osobní údaje zpracovávané bez nutnosti poskytnutí souhlasu: 

 Osobní údaje zpracovávané na základě zákonné povinnosti za účelem: 

• poskytování zdravotní péče podle zákona č. 272/2011 Sb., o zdravotních službách, 

• poskytován služeb péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 

Sb.,o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 

• uzavření a plnění nájemné smlouvy podle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník. 

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce: 

• při pořizování záznamů z kamerových systémů 

Osobní údaje můžeme v některých případech zpracovávat bez souhlasu a to z důvodů 

zabezpečení ochrany našich práv. Nicméně rozsah důvodů opravňujících nás k tomuto 

typu zpracování je omezen na nutné minimum. 
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