Informační memorandum ke zpracování osobních údajů
Cílem tohoto dokumentu je shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů,
kterými se miniškolka Tygříci řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a
Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), které je na území ČR účinné od 25.5.2018.

Osobní údaje a jejich zpracování:
-

identifikační: jméno a příjmení dítěte, otce, matky, datum narození dítěte, adresa bydliště, adresa,
zdravotní pojišťovna, zdravotní stav dítěte
kontaktní: e-mail, telefonní číslo

je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, za účelem evidence, kontrol státních orgánů a
kontaktu s rodiči dítěte.
-

fotografie, videozáznam, audiozáznam

je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, za účelem marketingu (zejména v propagačních
materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook apod.),
Způsob zajištění ochrany osobních údajů:
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou. Miniškolka zajišťuje maximální možnou
ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou a zneužitím.
Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé (grafik, účetní) a jsou vázány zákonnou nebo
smluvní povinností mlčenlivosti.
Práva a námitky zákonného zástupce:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět

-

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat
omezení zpracování

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

-

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

Za miniškolku Tygříci je zodpovědná osoba Martina Kerplová, tel: 777825535, email:
info@miniškolkatygrici.cz k zastižení na adrese: Puškinova 511, 46312 Liberec 23 po předchozí dohodě.
S pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je zákonný zástupce dítěte seznámen a požádán, aby
se vyjádřil k souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách miniškolky www.miniskolkatygrici.cz.

V Liberci dne 25.5.2018

Martina Kerplová - majitelka miniškolky

