ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Action kids z.s., platné od 28.6.2020
Vaše soukromí a soukromí Vašich dětí je pro nás velmi důležité. Při zpracování Vašich údajů
postupujeme v souladu se všemi nařízeními a předpisy (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů ve znění účinném od 1. července 2017; Zákon č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017), zejména tzv. GDPR
(Nařízení evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)).
1. Jaké osobní údaje zpracováváme a z jakých zdrojů je máme?
Zpracováváme údaje, které nezbytně potřebujeme k plnění naší práce. Jediným zdrojem údajů o Vás
jste jen Vy. Tyto údaje jste nám nejčastěji sdělil/a při registraci/přihlášce Vašich dětí/Vás v on-line
formuláři. Spolek Action kids z.s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které mu budou poskytnuty.
Správcem Vašich osobních údajů bude spolek Action kids z.s. se sídlem: Bělehradská 271, Polabiny, 530
09 Pardubice, IČ: 07836325 telefon: +420 774 272 797, email: info@actionkids.cz (dále jen „Správce“).
Tento Správce bude na základě čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení zpracovávat osobní údaje
1. jméno a příjmení dítěte
2. rodné číslo
3. trvalé bydliště
4. telefonní číslo a email dítěte
5. jméno a příjmení zákonných zástupců
6. telefonní číslo na zákonné zástupce dítěte
7. e-mail kontakt na zákonné zástupce dítěte
8. informace o zdravotním stavu dítěte
9. informace o sportovní úrovni dítěte
10. velikost trička
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje dle bodu 1 až 10
zpracovány a uchovány po dobu až 2 let od udělení souhlasu.
Dále jsem informován, že Správce bude na základě čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení
1. Fotografie
2. Videa
3. Zvukové záznamy
pořízené během akcí Action kids prezentovat na webu www.actionkids.cz a sociálních sítích (např.
Facebook, Instagram, atp.) po dobu činnosti Správce.
2. Musíte nám osobní údaje předávat?
Do poskytování osobních údajů Vás nutit nemůžeme, ale Vaše údaje potřebujeme k poskytování našich
služeb. Při neposkytnutí údajů se lze domluvit na alternativní cestě, která by byla pro obě strany
dostačující.
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3. Proč Vaše údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme pro poskytování našich služeb, a to vždy v rámci platných zákonů a
nařízení, aby Vaše údaje byly vždy v bezpečí. Identifikace zákazníka - potřebujeme znát Vaše
identifikační údaje ke komunikaci při tvorbě registrace, zaslání platby a následnou autorizaci platby.
Dále zpracováváme osobní údaje pro správnou identifikaci při prezenci na probíhající akci.

4. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby. Po skončení
akce tyto údaje již nepoužíváme, maximálně v případě, kdy posíláme fotografie nebo videa z akce, které
se Vaše dítě účastnilo.
Údaje, které jste nám při tvorbě registrace poskytli, uchováváme dva roky, kvůli dalšímu plnění našich
povinností při chodu spolku a případné kontrole z úřadu.

5. Komu Vaše osobní údaje předáváme?
Subjektům, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, předáváme osobní údaje jen tehdy a v takové míře,
které jsou nezbytné pro výkon dané činnosti. Takové subjekty označujeme jako tzv. zpracovatele.
Spolupracujeme pouze s těmi zpracovateli, kteří jsou důvěryhodní a se kterými máme podepsanou
zpracovatelskou smlouvu, ve které se zavazují dodržovat přísná pravidla ochrany osobních údajů
včetně technických a organizačních opatření. V případě využívání cloudových uložišť, jsou zásadně
umístěna v rámci EU a vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.
Většina Vašich údajů zůstává vevnitř našeho spolku, některé údaje však musíme předávat i mimo naši
společnost. Poskytovateli IT služeb a cloudových uložišť, poskytovali účetních služeb

6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Právo na přístup k osobním informacím
Právo na opravu osobních údajů
Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo vznést námitku
Právo na přenositelnost údajů
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Právo podat stížnost u dozorového úřadu.
7. Jak Vaše data chráníme?
Ochraně osobních údajů, které od Vás a Vašich dětí či jiných cílových skupin získáme, věnujeme
maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke
kterým je omezen přístup. Dle čl. 32 jsme přijali technická a organizační opatření, aby Vaše data byla u
nás v bezpečí.
V Pardubicích dne 28.6.2020
Mgr. Michaela Kudyn
Člen spolku Action kids z.s.
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