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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ať už jste našimi klienty, nebo jste pouze navštívili tyto stránky, může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů.
Rádi bychom Vás ubezpečili, že ochrana Vašich osobních údajů bude vždy naší prioritou a že se při jejich zpracování řídíme
platnou právní úpravou. Níže naleznete informace o tom, jaké údaje o Vás máme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme.

Správce údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme v pozici jejich správce, naše identifikační a kontaktní údaje jsou následující:

Miniškolka Skřítek s.r.o.
se sídlem Královopolská 142/10, Žabovřesky, 61600 Brno
IČ: 292 81 610
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 70711

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

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
S ohledem na to, že nejsme veřejným subjektem, nezpracováváme naše hlavní činnost nespočívá v operacích
zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické
monitorování subjektů údajů, a naše hlavní činnost nespočívá ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů,
nemáme povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

To však samozřejmě neznamená, že bychom ochranu Vašich osobních údajů brali méně vážně, pokud máte jakékoliv
dotazy či připomínky, neváhejte se obrátit přímo na nás.



Zpracování osobních údajů

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů realizujeme (1) s Vaším souhlasem nebo (2) jestliže je to nezbytné ke splnění našich
smluvních nebo zákonných povinností, zajištění chodu našich stránek, naší společnosti, nebo (3) k naplnění jiných našich
oprávněných zájmů.

Formulář – přihláška do MŠ

Formulář – přihláška do naší školky, je na našich stránkách umístěn ze dvou důvodů. V prvé řadě slouží pro Vaši představu o
tom, které údaje budeme potřebovat znát v případě, že se rozhodnete využít našich služeb. Dále jej využíváme pro to,
abychom Vám co nejvíce usnadnili komunikaci s námi. Formulář si totiž můžete z našich stránek stáhnout, vyplnit jej a
následně jej poslat přímo nám.

Cookies a další podobné technologie
Na našich stránkách používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory umístěné na Vašem zařízení, které
nám umožňují Vaše zařízení poznat při Vaší další návštěvě.

Souborů cookies existuje mnoho druhů a slouží rozdílným účelům, pokud daný soubor cookie nepotřebujeme
nezbytně nutně k provozování našich stránek, požádáme Vás před jeho uložením o udělení souhlasu.

Podle toho, kdo soubory cookies na Vaše zařízení ukládá a dále s nimi pracuje, se cookies dělí na soubory cookies
první strany, které vytváří přímo daná internetová stránka. Tyto soubory slouží zejména k zajištění správného
fungování stránek. Cookies třetích stran nejčastěji slouží marketingovým účelům, ale umožňují rovněž sdílet obsah
sociálních sítí nebo vkládat videa.

Nezbytné cookies



Jejich ukládání je nutné pro funkčnost našich stránek a ukládají se v nich mimo jiné informace nezbytné pro
zabezpečení uživatelských účtů, fungování navigace na našich stránkách, umožňují zabezpečený přístup do
soukromých částí našeho webu registrovaným uživatelům apod.
Bez těchto souborů nemohou naše stránky řádně fungovat, jinými slovy bychom Vám nemohli poskytnout naše
služby. Zpracování nezbytných cookies tedy není podmíněno Vaším souhlasem. Tyto soubory cookies o Vás
neshromažďují žádné informace využitelné pro marketingové účely.
Přestože Vám to nedoporučujeme, můžete i tak ukládání těchto cookies zabránit, a to opuštěním našich stránek
nebo změnou nastavení ve svém prohlížeči. Všechny moderní internetové prohlížeče Vám totiž umožňují změnit
nastavení ukládání cookies souborů, a to například tak, aby docházelo k přijímání všech souborů cookies, aby
nedocházelo k přijímání cookies od třetích stran, nebo aby nedocházelo k vytváření a ukládání žádných souborů
cookies. Pokud zvolíte poslední možnost, funkčnost Vámi navštěvovaných stránek včetně této bude značně
omezena.
Cookies, které jsou našimi stránkami používány jsou zejména tohoto charakteru.

Cookies Google map
Abychom Vám usnadnili přístup k informacím o naší školce a za účelem šetření Vašeho drahocenného času,
umožňujeme Vám prostřednictvím našich stránek tzv. virtuální prohlídku školky.
Tuto službu technicky zajišťuje společnost Google a je tedy třeba vzít na vědomí použití standardních souborů
cookies, stejně jako je tomu např. u Google map. Není se však čeho obávat, tyto cookies mají za úkol především
udržení plynulého fungování služby se všemi jejími výhodami.

Práva spojená se zpracováním osobních údajů
Předně máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, tedy zejména požádat nás o informace o kategoriích
zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Potřebné základní
informace naleznete výše, rádi Vám však zodpovíme jakékoliv Vaše otázky na kontaktech uvedených níže.

Dále máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.



Změní-li se některý z Vašich 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 opraveny či
doplněny.

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

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

Také máte právo podat stížnost dozorovému úřadu.

Vždy také můžete vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů.

Veškerá Vaše práva můžete kdykoliv uplatnit prostřednictvím kontaktů na těchto stránkách.


