Informace o zpracování osobních údajů
V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) si Vás
dovolujeme informovat, že o Vaší osobě nebo o nezletilé osobě, jíž jste zákonným zástupcem, zpracováváme osobní
údaje, které jste nám poskytl/a.
Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?
Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, je
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň, IČ: 00519740, se sídlem Revoluční 151/98, 312 00 Plzeň (dále
jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobě, prostřednictvím telefonu na čísle 377 266 953
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese sdbplzen@sdbplzen.cz
Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?
Ano, správce jmenoval v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším
pověřencem je advokát a zapsaný mediátor Mgr. Ivana Svozilová. Kontaktovat ji můžete poštou na adrese Tovéř č.p. 199,
PSČ 783 16 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese ivana@svozilova-advokat.cz.
Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?
Osobní údaje zpracováváme na základě:


zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání „Školský
zákon“ ve znění pozdějších předpisů,



vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení (školní matrika, předávání údajů
apod.)



vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání



vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů



zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů



zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách



vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí vybraná ustanovení zákona o sociálních službách



zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Dále se za zákonné považuje zpracování nezbytné pro plnění povinnosti školy (např. aktuální dosažené vzdělání,
zdravotní stav v souvislosti s aktivitou apod.), zpracování pro ochranu práv školy nebo jejích oprávněných zájmů (např.
historie a dokladování činnosti organizace), zpracování ve veřejném zájmu (např. statistické údaje), doplňkové informace
potřebné k sociálně-právní ochraně či k poskytování sociálních služeb.
Na základě čeho je správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat?
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň je registrováno v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT jako
školské zařízení, dále je registrováno v rejstříku poskytovatelů sociálních služeb a má pověření k sociálně-právní ochraně
dětí včetně doprovázení pěstounských rodin a je na základě výše uvedených zákonů a právních předpisů povinno
požadované osobní údaje zpracovávat.
Například pro školní matriku jsou dle § 28 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) pro školské zařízení
vyžadovány tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

 Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu
 Datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání
 Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování služby nebo
vzdělávání

 Údaje o znevýhodnění, o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních, o závěrech vyšetření školského



poradenského zařízení
Označení školy, ve které se žák nebo student vzdělává
Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení

Je poskytnutí osobních údajů k těmto účelům zpracování zákonným nebo smluvním požadavkem?
Zákonným požadavkem je v případě naší organizace, jako školské právnické osoby a poskytovatele sociálních služeb,
zpracování osobních údajů podle výše uvedených zákonů a právních předpisů.
Smluvními požadavky, ke kterým je nutné vyjádření souhlasu jsou:
 Zasílání aktualit, zpravodaje webových stránek, nabídky táborů
 Pořizování foto, video a audio dokumentace z aktivit střediska a jejich umisťování na materiálech, stránkách a
v prostorách střediska pro účely propagace
Budou Vaše osobní údaje předávány jiným osobám?
Osobní údaje jako takové předávány nejsou. V anonymizované podobě jsou předávány Ministerstvu školství mládeže a
tělovýchovy, Plzeňskému Kraji, pojišťovně, zřizovateli či Českému statistickému úřadu. Jedinou výjimkou je zákonná
povinnost předání informací orgánům sociálně-právní ochrany dětí a osobám činným v trestním a občansko-právním
řízení.
Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii?
Ne, Vaše osobní údaje nebudou předávány osobám mimo Evropskou unii.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákonem č. 565/1991
Sb., o účetnictví a v souladu se smluvními podmínkami poskytovatelů dotací a nadačních příspěvků.
Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva:

 Kdykoli můžete požádat o sdělení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme.
 Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu.




Registrační systém Sapes.cz je nastaven tak, že si Vaše osobní údaje spravujete sami a je plně ve Vaší kompetenci své
osobní údaje aktualizovat podle skutečnosti.
Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů.
V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.

Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko. Je naším zájmem zpracovávat osobní
údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to
upozorníte.

VÍCE INFORMACÍ:
http://www.sdbplzen.cz/stredisko-mladeze/informace-o-stredisku/gdpr/

