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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLKU ŠMOULKA, Z. S. 

 
1. Správce osobních údajů 
Správcem osobních údajů je spolek Šmoulka, z. s., IČO: 01773852, se sídlem Dlouhé vrchy 264/7, Útěchov, 644 00 Brno, 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. L 22196 (dále také jako „Správce“). 
 
Správce je možné kontaktovat na adrese jeho sídla, emailové adrese: slampa.smart@gmail.com či na telefonním čísle: 
+420 774 589 617. 
 
2. Účel zpracování osobních údajů 
Správce zpracovává osobní údaje za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce, stejně jako za účelem plnění 
právních povinností Správce plynoucích z obecně závazných právních předpisů nebo rozhodnutí orgánů veřejné 
správy. Na základě souhlasu subjektu údajů jsou rovněž zpracovávány osobní údaje za účelem prezentace a propagace 
Správce navenek. 
 
3. Právní základ zpracování osobních údajů 
Právním základem zpracování osobních údajů subjektů údajů je (jsou): 
 

3.1. plnění smlouvy, jejíž stranou je rodič nebo rodiče dítěte, kterým Správce poskytuje službu péče o dítě 
v dětské skupině (dále jen „Smlouva“), přičemž dítě a případně rodiče jsou subjektem údajů ve smyslu čl. 
6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“); 

3.2. plnění právních povinností Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;  
3.3. oprávněné zájmy Správce v podobě určení, výkonu nebo obhajoby nároků Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 

písm. f) GDPR; a 
3.4. souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. 

 
4. Rozsah zpracování osobních údajů 
Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje subjektů údajů, a dále osobní údaje subjektů údajů předané Správci 
ze strany subjektů údajů a osobní údaje shromážděné Správcem po dobu trvání závazku ze Smlouvy. 
 
Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů v přiměřeném a relevantním rozsahu, omezené na rozsah nezbytně 
nutný s ohledem na účel zpracování osobních údajů subjektů údajů. 
 
5. Příjemci osobních údajů 
Správce bude předávat osobní údaje subjektů údajů příslušným orgánům státní správy a dalším příjemcům, vůči kterým 
má Správce povinnost předávat osobní údaje subjektů údajů na základě příslušných právních předpisů. 
 
Správce je dále oprávněn předat osobní údaje subjektů údajů příjemcům, se kterými uzavřel příslušné ujednání o 
zpracování osobních údajů, a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje zaměstnanců v pozici zpracovatelů. 
Takovými kategoriemi příjemců budou účetní a daňoví poradci provozovatel cloudového úložiště, poskytovatel 
právních služeb a provozovatel docházkového a informačního systému a jeho subdodavatelé. 
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Osobní údaje zpracovávány provozovateli cloudového úložiště mohou být předány do zemí mimo Evropskou Unii, a to 
na základě standartních smluvních klauzulí pro předávání osobních údajů do třetích zemí. 
 
6. Doba zpracování osobních údajů 
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účel jejich zpracování, přičemž 
 

6.1. osobní údaje zpracovávané na základě právního základu dle čl. 3.1. tohoto dokumentu budou 
zpracovávány do zániku veškerých závazků plynoucích z příslušné Smlouvy. Tím není dotčena možnost 
Správce uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu dále zpracovávat pro další účely na základě právních 
základů dle čl. 3.2. a 3.3. tohoto dokumentu; 

6.2. osobní údaje zpracovávané na základě právního základu dle čl. 3.2. tohoto dokumentu budou 
zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce; 

6.3. osobní údaje zpracovávané na základě právního základu dle čl. 3.3. tohoto dokumentu budou 
zpracovávány po dobu maximálně 10 let od dne zániku veškerých závazků plynoucích z příslušné Smlouvy. 
V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, které se bude týkat práv a/nebo 
povinností Správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů 
před skončením takového řízení. 

 
7. Práva subjektu údajů 
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k jeho osobním údajům (viz čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo 
výmaz (viz čl. 16 a 17 GDPR), popřípadě omezení jejich zpracování (viz čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má právo na 
přenositelnost jeho osobních údajů zpracovávaných Správcem (viz čl. 20 GDPR). Subjekt údajů je rovněž oprávněn 
vznést vůči Správci námitku proti zpracování jeho osobních údajů (viz čl. 21 GDPR). 
 
Subjekt údajů je dále oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
Byl jsem seznámen s informací o zpracování osobních údajů spolku Šmoulka, z. s. 
 
 
V …………………………….. dne………………………….. 
 

 
 
Jméno a příjmení : ……………………………………………………………. 
 
 
 

……………………………………………………… 
podpis  


