Zásady ochrany osobních údajů – webové zásady pro
webové stránky https://tanecniskolicka.cz
Kdo jsme
Taneční školička Ivy Cenkové, z.ú. je nezisková organizace, se sídlem Plzeňská 951/125,
Praha, 150 00, zapsaná v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U,
vložka 540 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených
podmínek ochrany osobních údajů a ve smyslu prohlášení o ochraně osobních údajů.
Naše webová adresa je https://tanecniskolicka.cz

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč
Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s námi poskytovanými
službami. Jedná se o údaje, které nám sdělujete při registraci a následné přihlášce k výuce.
•
•
•
•
•
•
•

Jméno a příjmení zákonného zástupce
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Zdravotní stav
Kontaktní adresa
Email
Telefon

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje
Vaše osobním údaje uchováváme pouze pro naše účely a nejsou nikomu cizímu přístupné.
Slouží pouze pro naše zaměstnance po dobu aktuálního školního roku ve kterém bylo dítě
přihlášeno k výuce.
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Jaké máte práva
Máte právo zažádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o Vás uschováváme. Tato
možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo
bezpečnostních důvodů.
Dále máte ve vztahu k Vašich osobním údajům následující práva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Právo svůj souhlas kdykoli odvolat
Právo osobních údaje opravit nebo doplnit
Právo požadovat omezení zpracování
Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
Právo požadovat přenesení údajů
Právo na přístup k osobním údajů
Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých
případech
Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
Další práva v zákoně o ochraně osobních údajů v obecném nařízení o
ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti
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Prohlášení o ochraně osobních údajů
1. Úvod
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování veškerých osobních
údajů klientů/zákonných zástupců, dětí), dodavatelů a obchodních partnerů neziskové
organizace Taneční školička Ivy Cenkové, z.ú., IČ: 05875064, se sídlem Plzeňská 951/125,
Praha, 150 00, zapsaná v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U,
vložka 540 (dále označována jako organizace). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se
nevztahuje na údaje související s obchodní činností.
Organizace je správcem osobních údajů. V tomto prohlášení je uvedeno, kdo jsme a pro jaké
účely zpracováváme Vaše osobní údaje.
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je zpracováno v rozsahu požadovaném právními
předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a je
účinné od 25.5.2018.

2. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje
Organizace zpracovává pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním
našich služeb.
Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, pokud nám Vaše osobní údaje
poskytnete. Zpracováváme jméno zákonného zástupce, jméno dítěte, datum narození dítěte,
adresu, email, telefon.

2.1.

Uzavření a plnění smlouvy

Jestliže jste u nás provedli registraci a následné vyplnění přihlášky k výuce, nebo s námi
spolupracujete jako dodavatelé nebo obchodní partneři, zpracováváme Vaše osobní údaje
pro administrativní účely, jako je odesílání faktur a provádění plateb. Vaše osobní údaje
používáme také za účelem dodávání, přijímání a správy nebo Vašich produktů a služeb.
Organizace bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem dalšího plnění, včetně dodávek
zákaznických služeb, Požadujete-li přístup do prostor organizace, zpracováváme Vaše osobní
údaje pro účely kontroly.

2.2.

Řízení vztahů

Používáme informace uložené v databázi našich zákazníků, abychom mohli odesílat
newslettery, jakož i za účelem poskytování zákaznických služeb, provádíme správy účtů a
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zasílání aktualit. Vaše osobní údaje také používáme za účelem vývoje, provádění analýz
marketingových průzkumů.

2.3.

Obchodní aktivity a interní řízení

Vaše osobní údaje zpracováváme při provádění a organizaci naší podnikové činnosti. To
zahrnuje obecné řízení, správu objednávek a správu našeho majetku. Naše společnost také
zpracovává Vaše osobní údaje za účelem interního řízení. Provádíme kontroly a spravujeme a
používáme adresáře zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Dále Vaše osobní údaje
zpracováváme pro účely finanční správy a účetnictví.

2.4.

Používání našich webových stránek nebo aplikací

Používáte-li naše webové stránky, zpracováváme technické údaje, abyste mohli využívat
funkce našich webových stránek a abychom umožnili našim správcům webové stránky řídit a
zlepšovat jejich fungování. Zadáte-li naše webové stránky či fotogalerii údaje, jako jsou
například přihlášení, organizace tyto údaje bude zpracovávat za účelem poskytování
požadovaných informací nebo funkcí.

2.5.

Používání sociálních sítí a komunikačních kanálů

Organizace může být na platformách sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter,
Instagram, Tou Tube. Kontaktujete-li organizaci prostřednictvím těchto medií, zpracováváme
Vaše osobní údaje za účelem odpovědí na Vaše dotazy.
Navíc, když použijete záložku Kontakt na našich stránkách nebo aplikacích, můžete nás
kontaktovat prostřednictvím komunikačních kanálů, například prostřednictví emailové
adresy, abyste nám mohli zaslat svoji zpětnou vazby, jakož i odkazy na naše webové stránky
a údaje o sociálních sítích.

2.6.

Dodržování předpisů

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem dodržování zákonů a
dalších předpisů, např. za účelem daňových povinností souvisejících s obchodní činností.
V případech stanovených platnými zákony a jinými předpisy můžeme být povinni zpřístupnit
Vaše osobní údaje správním nebo dozorovým orgánům.

2.7.

Propagace a kulturní akce organizace

Zasíláme informace o společenských, kulturních a propagačních akcích a pozvánky k účasti
na různých aktivitách. Potřebujeme Vaše osobní údaje pro zařízení Vaší účasti.
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3. Jak dlouho uschováváme osobní údaje
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně po
dobu dobu stanovenou zákonem pro archivaci dat definovaným pro školský subjekt. Z praxe
ale Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu aktuálního školního roku, ke kterému jste
přihlášeni.

4. Kdo má přístup k osobním údajům
Přístup k osobním v organizaci je dostupný pouze zaměstnancům organizace. Zaměstnanci
jsou oprávněni přistupovat k osobním údajům výhradně v rozsahu nezbytném pro stanové
účely a pro plnění jejich pracovních povinností.
Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše údaje předat na
základě platných právních předpisů např. Policie a jiné orgány činné v trestním řízení včetně
specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa, atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
Získá-li třetí strana přístup k Vašim osobních údajům, organizace přijme smluvní, technická a
organizační opatření, aby zjistila, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu,
v němž bude toto zpracování nezbytné. Třetí strana bude Vaše osobní údaje zpracovávat
výhradně v souladu s platnou právní úpravou.
Osobní údaje mohou být předávány třetí straně v zemi mimo EU za předpokladu přijetí
opatření pro zajištění odpovídající ochrany Vašich osobních údajů. V jiných případech budou
Vaše osobní údaje předávány třetím stranám pouze pokud to bude vyžadovat platný právní
předpis.

5. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny
Zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření k zajištění zachování důvěrnosti a
bezpečnosti Vašich osobních údajů. Zavedli jsme odpovídající technická a organizační
opatření na ochranu osobních údajů před náhodným a protiprávním zničením nebo
náhodnou ztrátou škodou, úpravou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, jakož i
před všemi ostatními formami protiprávního zpracování.

6. Jak můžete uplatnit svoje práva na ochranu soukromí
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
• Právo svůj souhlas kdykoli odvolat
• Právo osobní údaje opravit nebo doplnit
• Právo požadovat omezení zpracování
• Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
• Právo požadovat přenesení údajů
• Právo na přístup k osobním údajům
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•
•
•

Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
Další práva stanovena v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení
ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

7. Můžete odvolat svůj souhlas
Udělený souhlas můžete vždy odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále
zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jejím
odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které
zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování
nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či jiných důvodů uvedených v platných
právních předpisech).
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