Směrnice GDPR - k plnění Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů
PDK Človíček Brno – Bosonohy
PDK Človíček zpracovává osobní údaje o zapsaných dětech pro účely těchto dokumentů a
evidencí:
1) Přihláška k docházce (jméno a příjmení, datum narození, údaje o zdravotním omezení a
jiné osobní údaje)
2) Smlouva o péči o dítě ((jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, údaje o zdravotním
omezení a jiné osobní údaje
3) Evidence docházky a obědů (jméno a příjmení)
Osobní údaje rovněž poskytujeme zdravotnickému zařízení v případě úrazu či akutního
onemocnění.
Osobní údaje dětí jsou uloženy v sídle spolku na adrese Bosonožské nám.762/12,
v uzamykatelných prostorách. Kopie průkazek zdravotní pojišťovny a kontakty na rodiče jsou
uloženy v uzamykatelné skříňce v zázemí klubu. Při vedení evidenci je s osobními daty nakládáno
citlivě, bez přítomnosti dalších nepověřených osob.
K osobním údajům dětí mají přístup pedagogové – průvodci, kteří s dětmi denně pracují a
koordinátor PDK Človíček. Na vyžádání je přístup k osobním údajům + jejich aktualizace umožněn
zákonným zástupcům po dohodě s koordinátorem PDK Človíček.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu docházky, poté jsou archivovány dle spisového řádu.
PDK Človíček pořizuje fotografie dětí během výchovně vzdělávací činnosti či klubových akcí. Tyto
fotografie jsou následně použity k prezentaci klubu na webových stránkách, FB profilu organizace
či pro účely dotačních řízení. Zveřejňované fotografie nejsou spojovány s dalšími osobními údaji
dětí. Fotografie nepředáváme žádné další třetí straně. V případě písemného vyjádření nesouhlasu
nebudou fotografie dítěte zveřejňovány.
Rodiče udělují tyto informované souhlasy:
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely PDK Človíček.
Souhlas s vedením osobních údajů v databázi spolku Človíček pro účely členské evidence a další
účely.
Souhlas – nesouhlas se zveřejňováním fotografií z aktivit klubu na webových stránkách spolku a
FB profilu PDK Človíček.
Souhlas či nesouhlas mohou rodiče kdykoliv změnit. Zákonní zástupci obdrží tyto informované
souhlasy při nástupu dětí k docházce do PDK Človíček, budou platné po celou dobu docházky
s možností změny souhlasu – nesouhlasu.
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