INFORMACE PRO KLIENTY Klubu K2, o.p.s.
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle 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)

I. Správa osobních údajů
Klub K2,o.p.s. se sídlem K Rybníčkům 15/3249 Praha 10, IČ: 27388221.
Statutární zástupce : Mgr. Regína Dlouhá, ředitelka

II. Které osobní údaje zpracováváme a účely zpracování osobních údajů
Osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s Vaší účastí v našich programech, jsou:
-

Jméno a příjmení, příp. jméno a příjmení rodiče/zákonného zástupce

-

Emailová adresa, telefon

-

Datum narození

-

Bydliště

-

Číslo bankovního účtu

-

Zdravotní pojišťovna

-

Pohlaví

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
-

poskytování služeb rodinám – děti, dospělí (přihláška do dětské skupiny, registrace
do kurzů, registrace na jednorázové akce, registrace do letní školky, zápisové listy
k programům, vzdělávání apod.)

-

možnosti komunikovat s Vámi (dotazy ohledně kurzů, omluv, náhradových hodin
apod.)

-

informování o našich programech, akcích a změnách v programu

-

vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak
vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. Je

-

zákon č. 247/2014 Sb. o dětských skupinách

-

splnění dalších zákonných povinností (zákon o účetnictví, o daních z příjmů apod.)

-

splnění závazků ze smluv, na jejichž základě Vám poskytujeme služby (tato smlouva
nemusí být uzavřena písemně)

-

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, který můžete odvolat zasláním Vaší
žádosti na email: info@klubk2.cz

IV. Zpracování dalších osobních údajů
Některé aktivity Klubu K2, o.p..s jsou realizovány na základě finanční podpory donorů,
z grantů a dotací. Pro tyto aktivity pak zpracováváme další osobní údaje na základě
podmínek poskytnutí finanční podpory. O zpracování osobních údajů vás pak informujeme
při registraci do této služby.
V. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou být kromě Klubu K2,o.ps. v souladu s ustanoveními
právních předpisů v konkrétních případech orgány veřejné moci. Osobní údaje mohou být
pro zajištění výše popsaných účelů zpracovány kromě správce také zpracovateli, a to na
základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o
ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.
VI. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely uvedené v bodu III po dobu stanovenou
závaznými právními předpisy nebo po dobu, po kterou budete naším klientem, a následně po
dobu nejdéle 10 let, co naším klientem přestanete být. V případě reportážních fotografií tyto
mohou být uchovávány po dobu trvání organizace.
VII. Práva subjektů údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních
údajů:
-

právo na informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;

-

právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;

-

právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme, nebo na jejich
doplnění;

-

právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že v případech
stanovených Nařízením musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování
omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou
jejich uložení;

-

právo na výmaz osobních údajů;

-

právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje
poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je
sami předali jinému správci osobních údajů;

-

právo podat stížnost u dozorového orgánu, a to v případě, že se domníváte, že
zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně
osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních
údajů, www.uoou.cz.

V odůvodněných případech je správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
VIII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo
někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo
vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené
v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování
pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které
převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o
zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Přihlášením do kurzu, akce či programu stvrzujete, že jste se s těmito informacemi seznámili
a že je berete na vědomí.

V Praze 25.5.2018, Regína Dlouhá, Klub K2,o.p.s.

