INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE
V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
a zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme
informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

V souladu s GDPR zpracovává naše organizace osobní údaje dle těchto zásad:
1.

Zákonnost, korektnost a transparentnost – Provádíme zpracování jen v případě, kdy k tomu existuje
legitimní důvod (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy, ochrana našich zájmů, ochrana zájmů
třetích osob nebo udělený souhlas subjektu údajů).

2.

Účelové omezení – Shromažďujeme osobní údaje jen pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní
účely (viz výše).

3.

Minimalizace údajů – Zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, který je
nezbytný ve vztahu k danému účelu.

4.

Přesnost – Zpracováváme pouze aktuální osobní údaje, které odrážejí skutečný stav věci.

5.

Omezení uložení – Neuchováváme osobní údaje po dobu delší, než je nezbytné a zákonné.

6.

Integrita, důvěrnost – Máme dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů
před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněnému poskytnutí nebo
zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:
Dětský domov Polička
A. Lidmilové 505
572 01 Polička
IČO: 636 09 291

E-mailová adresa: dd.policka@seznam.cz
tel: 461 725 471

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba určená Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Keystone Company a.s.
Praha 10, Vinohrady, Korunní 2569/108
IČO: 05983649
Titul, jméno a příjmení:
E-mailová adresa:

Bc. Josef Zavoral
dpo@enterpolicka.cz

K čemu je mi pověřenec?
Pověřenec je osoba, která řeší dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo
Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v zařízení, a to zejména, pokud se nechcete
obrátit přímo na zástupce zařízení.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí a předá správci s doporučením, jak je řešit,
případně Vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost
i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně
samotný správce.
POJMY













Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují
Osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby
Citlivý údaj - zvláštní kategorie osobního údaje – veškeré informace o nezletilých osobách, osobní
údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání
či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických
údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním
životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
Zpracovatel OÚ – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce
zpracovává osobní údaje pro správce. Jedná se zejména o organizace, které spravují informační
systémy.
Účel zpracování OÚ – činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje
subjektu údajů zpracovávat.
Titul zpracování OÚ – zákonnost (legálnost) zpracování OÚ. PO zpracovává pouze OÚ subjektů
údajů, pro které byla zmocněna zvláštním právním předpisem, nebo na základě dobrovolného
smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo při plnění úkolu ve
veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů.
Zdroje OÚ – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt,
od kterého jsou osobní údaje získány.
Příjemce OÚ - fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt,
komu jsou osobní údaje poskytnuty.
Zpracování OÚ - jakákoli operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání,
strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění
přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce
1. Obecné nařízení
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným
souborem pravidel na ochranu dat v EU. Zařízení je povinno se tímto nařízením řídit.
Cílem je hájit práva dětí, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců proti neoprávněnému zacházení s jejich
daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.
2. Důvody zpracování osobních údajů
Osobní údaje se mohou v zařízení zpracovávat pouze:
 na základě právního předpisu,

 na základě informovaného a specifikovaného souhlasu dětí, zákonných zástupců dětí a zaměstnanců.
3. Podepsání informovaného souhlasu
Zákonným zástupcům dětí, dětem a zaměstnancům budou předány informované souhlasy, kde svým
podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytováním některých osobních údajů.
4. Práva dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců
Právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace
o zpracování svých osobních údajů.
Právo na opravu svých nepřesných osobních údajů.
Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
Žádost subjektu údajů vyřizuje zařízení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných
případech do 2 měsíců.
Informace poskytnuté dětem a zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům se poskytují a činí bezplatně.
Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména
protože se opakují, může ředitelka zařízení rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout
žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem
úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
5. Zabezpečení osobních údajů
Zařízení má vytvořen systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:
 uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí
nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů v zařízení,
 osobní odpovědnost osob, které vedou dokumentaci zařízení, zachovávání povinné mlčenlivosti,
 shromažďování pouze nezbytných osobních údajů,
 ochrana osobních údajů při práci s IT technikou,
6. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje správně?
V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo
podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
telefon: +420 234 665 111 (Ústředna),
fax: +420 234 665 444,
Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu)
E-mail: posta@uoou.cz,
Datová schránka: qkbaa2n,
webové stránky: https://www.uoou.cz.
7. Jak podat žádost?
Úřad přijímá žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu
osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.
Způsoby ověření totožnosti:
1. Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
2. Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým
podpisem
3. Ověřením totožnosti pověřeným zaměstnancem zařízení
4. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)
Jiný způsob ověření není přípustný.

Většinu osobních údajů zpracováváme za účelem splnění zákonem předepsaných povinností, zejména
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákonem o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních č. 109/2002
Sb. v platném znění (kde jsou vymezena práva a povinnosti jednotlivých stran) a zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. V případě, že provádíme zpracování, jehož
účelem není splnění zákonem předepsaných povinností, plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu, jedná se
o zpracování osobních údajů, ke kterému od Vás potřebujeme výslovný, svobodný, konkrétní a
informovaný souhlas subjektů údajů (zaměstnanců, dětí, resp. jejich zákonných zástupců). V takovém
případě se jedná zejména o zpracování osobních údajů o podobě dětí (fotografie a videa) či zpracování
základních identifikačních údajů pro účely hlášení na soutěže, mimoškolní aktivity, výlety, exkurze nebo
sportovní akce, zveřejnění výsledků na soutěžích atd. Poskytnutí takového souhlasu je zcela dobrovolné a
souhlas lze kdykoli odvolat či využít další práva, která jsou přesně v písemném souhlasu popsána.
Umístění do zařízení se zpravidla řídí rozhodnutím státních orgánů a požadované údaje o dítěti, jeho
zákonném zástupci, bydlišti a další identifikační údaje jsou předány orgánem, který rozhodl anebo jsou
získány v souladu s legislativou nebo jiným smluvním způsobem. Pokud legislativa požaduje, musí mu
zákonný zástupce sdělit identifikační údaje dítěte a své osobní údaje tak, jak to vyžaduje zákon č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů nebo citovaný zákon 109/2002 Sb. v platném znění.
Zájemcům o zaměstnání tímto sdělujeme, že žádost o přijetí do pracovního poměru, musí být odeslána
výhradně na výše uvedený e-mail nebo adresu správce a jejím odesláním vyjadřují souhlas se zpracováním
zájemcem uvedených údajů a jejich uchováním po dobu max. 6 měsíců pro případný pozdější kontakt.
Organizace přijala nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich
fyzické, tak elektronické podobě. Mezi tato opatření patří zejména stanovení interních pravidel pro práci s
danými informačními systémy, zajištění, aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím
oprávnění těchto osob, pořizování případných elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým
a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a zamezení neoprávněnému
přístupu k datovým nosičům, zejména prostřednictvím nastavení hesel, přístupových práv, šifrování,
vypracování dokumentace k přijatým technicko - organizačním opatřením, zvýšení bezpečnosti ochrany
osobních údajů instalací zámků, nákupem zamykacích skříní apod.
Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činnosti našeho školského zařízení přístup k osobním
údajům, jsou řádně proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání
s osobními údaji. Zejména je ze strany organizace kladena vysoká priorita zabezpečení údajů o nezletilých
osobách.

Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v zákonem předepsaných případech (povinná hlášení
orgánům státní správy, samosprávy, pojišťovny, orgány finanční správy, školy a školská zařízení apod.) nebo
v nezbytném rozsahu vybraným dodavatelům, kteří pro nás zajišťují některé služby, jako například vedení
účetnictví nebo správu informačních technologií (IT, matriky, systémy pro stravování apod.). Rovněž mohou
být údaje předávány za účelem zajištěn aktivit dětí (lyžařské kurzy, školy v přírodě, exkurze…). Se všemi
takovými osobami máme jasně nastavené smluvní vztahy a všichni dodavatelé splňují nezbytná pravidla pro
zpracování osobních údajů v rozsahu a parametrech vyžadovaných nařízením GDPR v rámci povinností
zpracovatele dle požadavku čl. 28 Nařízení. Současně mohou být předávány informace potřebné k naplnění
povinností dle zákona 109/2002 Sb. v platném znění.
Doba zpracování a uchovávání osobních údajů je stanovena zpravidla legislativními požadavky nebo
v případě souhlasů je po dobu pobytu v zařízení nebo do jeho odvolání.
Předávání osobních údajů do zahraničí provádíme zcela výjimečně a zpravidla se jedná o plánované výjezdy
dětí na zájezdy, výlety apod.
Zařízení má zavedený systém hlášení případných bezpečnostních incidentů. V případě úniku jakýchkoli dat
postupujeme v souladu s GDPR za účelem minimalizace možných škod a ve spolupráci s naším pověřencem
pro ochranu osobních údajů provádíme příslušná hlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

