
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že při poskytování služeb ve smyslu smlouvy o poskytování služeb
péče o dítě zpracováváme v pozici správce Vámi poskytnuté osobní údaje o Vás a Vašem dítěti
v rozsahu nutném pro řádné plnění našich smluvních a zákonných povinností a v případě zvláštní
kategorie osobních údajů, což jsou údaje vypovídající o zdravotním stavu Vašeho dítěte, v rozsahu
nutném pro poskytování adekvátní péče a z důvodu ochrany životně důležitých zájmů Vašeho
dítěte.

V rozsahu potřebném pro ochranu našich práv a právních nároků budeme tyto osobní údaje
přiměřeným způsobem zpracovávat též z titulu tzv. oprávněného zájmu. Poskytnutí osobních údajů
je, až na dále uvedené zpracování kontaktních údajů za účelem zasílání upozornění, naším smluvním
požadavkem, případně přímo vyplývá ze zákona. Bez nich bychom Vám nemohli požadovanou péči o
dítě poskytnout, ani splnit naše povinnosti ukládané zákonem.

Můžeme Vás však ujistit, že bezpečnost osobních údajů a jejich zákonné zpracování pokládáme
za naši prioritu. Nejedná-li se o zpracování založené na speciálním souhlasu, údaje budeme
zpracovávat pouze za účely uvedenými v těchto informacích a k jejich zpracování bude docházet vždy
pouze po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po přiměřenou dobu od skončení
poskytování služeb péče o dítě.

1. K jednotlivým kategoriím zpracovávaných údajů

1.1.Zpracování osobních údajů dítěte
Veškeré osobní údaje dítěte, které nám byly poskytnuty v souladu se smlouvou o poskytování

služeb péče o dítě, a to zejména prostřednictvím evidenční karty, zpracováváme výhradně za
účelem řádného poskytování služeb péče o dítě.

Abychom mohli námi poskytované služby každému dítěti v maximální možné míře
individuálně přizpůsobovat, zaznamenáváme a zpracováváme potřebné údaje o průběhu
vzdělávání dítěte. Tyto údaje slouží pouze pro naši potřebu a jsou zaznamenávány a
zpracovávány tak, aby bylo možné dosáhnout skutečně všestranného rozvoje dítěte.

Záleží nám na tom, aby se u nás děti cítily dobře, a proto budeme rádi, když nám poskytnete i
takové informace o Vašich dětech, které sice k řádnému poskytování péče o dítě bezpodmínečně
nutné nejsou, avšak umožní nám přistupovat k dítěti tak, jak je zvyklé, a zpříjemnit mu tím čas
strávený u nás. Z vlastní zkušenosti totiž víme, jak významným krokem je pro dítě zahájení
docházky do školky a vytvoření pozitivního vztahu k novému kolektivu.

Osobní údaje dítěte nejsou předávány žádným třetím osobám, není-li to nezbytně nutné
např. pro účely poskytnutí lékařské péče, a jsou důsledně chráněny před jakýmkoliv
neoprávněným přístupem.

1.2.Zpracování údajů o zdravotním stavu dítěte
Protože poskytujeme péči i o děti nejmladších věkových kategorií, se zvýšenou opatrností

dbáme na zajištění bezpečného a příznivého prostředí. Za tímto účelem a z důvodu ochrany
veřejného zdraví je zapotřebí, abychom byli obeznámeni jak s jejich zdravotním stavem, tak i se
zdravotním stavem ostatních dětí. Ochrana zdraví dětí je pro nás stěžejní a představuje rovněž
naši právní povinnost. Ke zpracování těchto údajů tedy dochází z důvodu ochrany životně
důležitých zájmů dětí.



S ohledem na charakter údajů o zdravotním stavu dítěte bychom však chtěli vyzdvihnout, že
veškeré tyto údaje, které nám byly poskytnuty především prostřednictvím zdravotní karty, jsou
zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu a s důrazem na jejich bezpečnost.

1.3.Zpracování Vašich osobních údajů
Pro poskytování péče o dítě potřebujeme znát také některé Vaše osobní, kontaktní údaje.

Tyto využijeme jak při běžné komunikaci s Vámi, jako je např. zasílání upozornění na blížící se
akce, tak i v případě nenadálých událostí týkajících se Vašeho dítěte (např. bude-li třeba Vaše dítě
z našeho zařízení vyzvednout z důvodu změny jeho zdravotního stavu).

I tyto údaje u nás samozřejmě podléhají přísnému režimu ochrany.

1.4.Zpracování osobních údajů osob oprávněných vyzvednout dítě ze školky
Abychom mohli poskytovat péči o děti na skutečně vysoké úrovni a abychom byli schopni

zajistit maximální možné bezpečí dětí i při jejich každodenním odchodu ze školky, potřebujeme
vědět, komu dítě můžeme svěřit. Za tímto účelem tedy potřebujeme zpracovávat osobní údaje i
těchto osob. Bude se také stávat, že si budeme ověřovat totožnost osob, které dítě vyzvedávají.
Tyto kroky však podnikáme výhradně pro bezpečí dětí. Zpracování osobních údajů osob
vyzvedávajících dítě ze školky bude probíhat pouze na úrovni naší školky a tyto osobní údaje
nebudeme nikomu sdělovat. Tyto osobní údaje budou ukládány vždy po dobu nezbytně nutnou
pro případné uplatnění právních nároků.

2. Příjemci osobních údajů

Jak již bylo uvedeno, veškeré osobní údaje, které zpracováváme, důsledně chráníme před
neoprávněným přístupem k nim.

V našem zařízení mají k osobním údajům Vašich dětí přístup pouze vybraní zaměstnanci. Protože
podporujeme kvalitní vzdělávání nových pedagogů, může se stát, že u nás bude některý
z vysokoškolských či středoškolských studentů „plnit svou praxi“. Těmto studentům neumožňujeme
nahlížet do žádné dokumentace, avšak při běžném provozu se mohou dozvědět např. jméno dítěte.
Už i studenti jsou však vázáni mlčenlivostí. Výjimečně pak mohou být základní osobní údaje (např.
jméno dítěte) sděleny i osobám, se kterými při poskytování péče o děti spolupracujeme, typicky se
jedná o Mikuláše, který nás každoročně navštěvuje, nebo o subjekty, které pro nás připravují
program při výletech mimo naše zařízení, např. dopravní hřiště.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty orgánům státní správy při výkonu jejich činnosti,
popřípadě jiným státním orgánům, stanoví-li tak zákon, avšak vždy pouze v rozsahu zákonem
stanoveném. K předání Vašich osobních údajů může dojít i při zpracování daňové agendy naší
společnosti, kterou pro nás zajišťuje externí subjekt, a totéž platí i pro našeho IT administrátora, který
rovněž není zaměstnancem naší školky a který pro nás např. spravuje naše webové stránky.

V případě, že jste nám k tomu udělili pokyn, dochází k předávání osobních údajů v nezbytně
nutném rozsahu i Vašemu zaměstnavateli, a to pro účely platby školkovného. Oznámíte-li nám však,
že Vám již tento postup nevyhovuje, bez dalšího předávání údajů Vašemu zaměstnavateli
zanecháme.

Při poskytování osobních údajů dalším osobám vždy přísně dbáme na to, aby tyto byly
poskytnuty jen v nezbytně nutném rozsahu. Pečlivě tedy posuzujeme, které osobní údaje třetím
osobám poskytneme. V každém případě však poskytujeme osobní údaje výhradně těm příjemcům,
kteří jsou vázáni mlčenlivostí, ať již ze zákona nebo dle smlouvy. Osobní údaje se proto nedostávají
k nikomu, kdo k tomu není oprávněn.

3. Obecné zásady zpracování



Při jakémkoliv nakládání s osobními údaji je pro nás prioritou zejména zákonnost, korektnost,
transparentnost a účelové omezení jejich zpracování, minimalizace zpracovávaných údajů, kdy
pracujeme jen s nezbytně nutným rozsahem osobních údajů, přesnost a důvěrnost těchto údajů a
v neposlední řadě také časové omezení uložení, neboť veškeré osobní údaje jsou u nás uloženy jen po
dobu přiměřenou vzhledem k případnému uplatňování souvisejících právních nároků. Jakmile již
nebude nutné osobní údaje zpracovávat, budou tyto bez dalšího vymazány.

4. Práva spojená se zpracováním osobních údajů

Předně máte právo nás žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu,
době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Potřebné základní informace naleznete
výše, v tomto dokumentu. Rádi Vám však zodpovíme jakékoliv Vaše otázky na níže uvedených
kontaktech.

Dále máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Pokud se
rozhodnete svého práva využít, poskytneme Vám kopii zdarma do 30 dnů.

Změní-li se některý z námi zpracovávaných osobních údajů, máte právo, aby byl tento údaj
upraven. V takovém případě nám, prosím, dejte vědět a my uděláme vše pro to, aby byly Vaše osobní
údaje či osobní údaje Vašich dětí opraveny či doplněny.

Při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy máte právo požádat, aby
Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašich dětí byly vymazány, případně jejich zpracování omezeno.

Pokud by i přes veškerá naše bezpečnostní opatření došlo k porušení zabezpečení osobních údajů
a bylo by pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a
svobody Vás nebo Vašich dětí, budeme Vás o tom bezodkladně informovat a uděláme vše pro to,
abychom jakýmkoliv negativním následkům zabránili.

Vždy také můžete vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, která bude náležitě
prošetřena. Podobně jako v případě námitky můžete také vždy podat stížnost u dozorového úřadu.

5. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky týkající se zpracování osobních údajů, nebo chcete
realizovat jakékoliv z vašich výše uvedených práv, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím
některého z uvedených kontaktů:

Miniškolka Skřítek s.r.o.
IČ: 292 81 610
se sídlem Královopolská 142/10, Žabovřesky, 616 00 Brno

www.miniskolka-skritek.cz
miniskolka@agentura-skritek.cz
telefon: 774 443 077

V Brně dne 25. 5. 2018


