Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s.

Dolní Marklovice 232, Petrovice u Karviné, 735 72

ZÁSADY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V CPR Sluníčko z.s. dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou
legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice
doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.
Níže shrnujeme důležité informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. To se
může lišit v závislosti na tom, jakou službu u nás využíváte v rámci jednotlivých středisek
(rodinné centrum, dětská skupina, Klub pro děti Bublina, poradna pro rodiče s dětmi).
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. se sídlem Dolní Marklovice, 735 72, Petrovice u Karviné
Provozovna: Jurkovičova 1547/12, 735 06, Karviná - Nové město
IČ: 26591537, telefon: 595 171 605, e-mail: slunicko@centrum-slunicko.cz
webová stránka: http://centrum-slunicko.cz
ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté mu klientem prostřednictvím písemné
smlouvy o poskytnutí služeb poradny, smluv uzavřených s rodiči při přijetí dítěte do
dětské skupiny, přihláškou na kurz, na společenskou či zážitkovou akci včetně výletů a
táborů.
Zpracovávané osobní údaje tak mohou v závislosti na využívané službě zahrnovat
zejména:


Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, trvalé bydliště, doručovací adresa, datum
narození, e-mailová adresa (pokud je klientem poskytnuta), telefonní číslo, počet
dětí, fotografie.



Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): osobní údaje dětí,
zdravotní stav dětí.
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ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem poskytování našich služeb.
V rámci tohoto účelu tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:
1. při identifikaci a práci s klientem, který využívá některou z našich služeb
2. pro vnitřní komunikaci s klientem (např. zasílání novinek, upozornění o změnách,
informování, vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů)
3. pro vnější komunikaci Správce
4. v souvislosti s plněním právních povinností CPR Sluníčko z.s., jak jsou, případně
budou stanoveny právními předpisy České republiky anebo EU
5. pro veřejnou prezentaci a marketingovou činnost CPR Sluníčko, z.s. - především na
jeho webových stránkách, Facebooku, propagačních a tiskových materiálech.
Takto však budou osobní údaje využity pouze, pokud k tomu naší
organizaci udělíte zvláštní předchozí souhlas pro konkrétním případ.
PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


veškeré osobní údaje CPR Sluníčko z.s. zpracovává vždy zákonně, korektně,
transparentně a odpovědně



v rámci minimalizace údajů CPR Sluníčko z.s. zpracovává přiměřené, relevantní a
omezené osobní údaje na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou
zpracovávány



CPR Sluníčko z.s. ukládá osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů
údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány



CPR Sluníčko z.s. zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí náležité
zabezpečení a ochranu osobních údajů

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a klient má právo
svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat
prostřednictvím oznámení na emailovou adresu slunicko@centrum-slunicko.cz
nebo také písemným oznámením zaslaným na kontaktní adresu Správce.
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Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Správci, může CPR Sluníčko, z.s.
zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj.
zejména při plnění svých právních povinností.
SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje zpracovává přímo CPR Sluníčko, z.s., a to v písemné a elektronické formě.
Osobní údaje mohou pro CPR Sluníčko, z.s. takto zpracovávat také další subjekty
v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních
údajů.
ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM
Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny:


subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. kontrolním
orgánům apod.)



subjektům poskytujícím CPR Sluníčko z.s. finanční nebo jinou formu podpory
(donátoři, nadace, fondy ministerstev, krajů, měst a obcí) v souvislosti s vedením
projektové dokumentace



osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů, v případě, že s nimi CPR Sluníčko
z.s. uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů

Se zvláštním předchozím souhlasem klienta mohou být osobní údaje zpřístupněny i
dalším subjektům, případně veřejnosti, v souvislosti s propagační a marketingovou
činností Správce.
OBDOBÍ, PRO KTERÉ KLIENT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM A DOBA ULOŽENÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlas se zpracováním údajů se uděluje na období, kdy klient využívá služeb CPR
Sluníčko z.s. Doba zpracování údajů se zvláštním předchozím souhlasem se může lišit a je
v tomto případě upravena konkrétním souhlasem.
Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu.
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Poté, co klient přestane služeb CPR Sluníčko, z.s. využívat, budou údaje vytříděny a
osobní údaje, které nejsou pro CPR Sluníčko z.s. relevantní, a nemá k nim žádný právní
základ, budou skartovány. Osobní údaje, pro které vyvstala archivační povinnost dle
zvláštních právních předpisů, budou nevratně skartovány po uplynutí stanovené
archivační lhůty.
DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nařízení vedle práv již uvedených výše přiznává i další práva pro osoby (subjekt údajů), u
niž jsou zpracovávány osobní údaje. CPR Sluníčko z.s. bude usilovat o jejich naplňování
v maximální možné míře. Jedná se o:


Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od CPR
Sluníčko z.s. potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má
právo získat přístup k těmto osobním údajům. V případě opakovaných žádostí o
zpřístupnění těchto údajů, bude vypracovaní potvrzení, Správcem zpoplatněno.



Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má
právo (v případech stanovených Nařízením) požádat CPR Sluníčko z.s. o opravu
nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz
osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování,
případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením
okolností zpracování osobních údajů u CPR Sluníčko z.s.



Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní
situace právo kdykoli vznést u CPR Sluníčko z.s. námitku proti zpracování jeho
osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů CPR Sluníčko z.s.
nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být
zejména případy ochrany práv a právních nároků CPR Sluníčko z.s.



Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených
v Nařízení) právo získat své osobní údaje od CPR Sluníčko z.s. a předat je jinému
správci osobních údajů.



Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost
u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo
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porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm
v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Aktuální platné znění Zásad o ochraně osobních údajů (poslední aktualizace 22. 5. 2018) je
dostupné elektronicky po vyžádání na emailu slunicko@centrum-slunicko.cz nebo
v tištěné podobě v provozovně CPR Sluníčko z.s.
Pokud byste měl jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco
nejasné, neváhejte nás, prosím, kontaktovat, rádi odpovíme.

SEZNAM SUBJEKTŮ SPOLUPRACUJÍCÍCH S CPR SLUNÍČKO Z.S.:
Externí pracovníci na pozicích konzultant, psycholog, supervizor
Moravskoslezský kraj
MPSV
Nadace OKD
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond RESIDOMO
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (Havířov, Karviná, Orlová)
OPZ
RON Software spol. s.r.o.
Statutární město Karviná
Úřad práce ČR

Tato informace je dostupná také na webových stránkách organizace http://centrumslunicko.cz v sekci „Podporují nás“.
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