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Vnitřní předpis č. 8 k ochraně osobních údajů
Verze platná od 1. 5. 2018
V souladu s GDPR Nové nařízení Evropské unie na ochranu osobních údajů vstoupí v účinnost dne
25. 5. 2018. Je povinné pro všechny subjekty, které zachází s osobními údaji. Jeho cílem je zvýšit
úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů EU v této oblasti.
Vytvořena byla Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR v Centru přátelskému celé
rodině (mateřské centrum + mikrojesle) ARCHA 777, z. s., Jirkov.

ÚČEL Zpracování veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:
1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a
služeb našeho centra.
2. Osobní údaje nám svěřené:
a) Chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím,
vyjma zákonem stanovené povinnosti.
b) Likvidujeme po té, kdy dotyčná osoba přestane užívat programovou nabídku a služby našeho
centra.

Na nástěnce, veřejných místech uvnitř i vně mateřského centra umístíme sdělení, že :
Jedná se o veřejně přístupné informace pro osoby, které přicházejí do MC. Veškeré osobní údaje, které
požadujeme o všech, kdo se účastní naší programové nabídky a našich služeb, zpracováváme za účelem,
aby všichni měli včasné informace o programech a službách našeho centra a mohli je podle svých potřeb
využívat.
Zpracování osobních dat podléhá Pravidlům zpracování osobních údajů v souladu s GDPR zveřejněným na
našich webových stránkách www.archajirkov.cz.
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Sběr osobních dat v Arše dosud probíhal následujícím způsobem:
Se všemi osobními údaji nakládáme citlivě. Zabezpečujeme je v uzavřených prostorech pod uzamčením.
OSOBNÍ ÚDAJE ZAMĚSTNANCŮ SPOLKU sbíráme dle zákona a ukládáme v PC pod heslem a tištěné
dokumenty v uzamykatelné skříni.
MATEŘSKÉ CENTRUM:
Rodiče do roku 2017 vyplňovaly tištěnou přihlášku obsahující tyto osobní údaje:
 Jméno matky
 Jméno dítěte, narození dítěte
 Adresa, email, telefon matky (rodiče)
Tyto přihlášky (používaly jsme pro hromadné zasílání mailů při pozvání na akce) archivujeme a dle
případného rozhodnutí nejvyššího orgánu na některé z příštích schůzí se skartují.
Od roku 2018 rodiče přihlášky nevyplňují, komunikujeme s nimi prostřednictvím sociálních médií.
Při příchodu do MC rodič podepisuje individuálně před koordinátorkou prezenční listinu, která neleží
v herně trvale. Tento sběr dat zajišťuje doložitelnost návštěvnosti MC především pro účely získání a
vyúčtování finančních příspěvků a dotací.
Prezenční listina obsahuje:
 datum,
 jméno, příjmení,
 adresu, podpis,
 počet přítomných dětí.
MINIŠKOLKA /KRÁTKODOBÉ HLÍDÁNÍ/:
Vyplňují tištěnou přihlášku/evidenční list obsahující tyto osobní údaje:
Tato data využíváme pro potřeby kontaktu s rodiči, jimž zajišťujeme hlídání.
 Jméno matky, jméno otce,
 Jméno dítěte, narození dítěte
 Adresa, email, telefon matky, otce
 Pojišťovna dítěte
MIKROJESLE:
Rodiče vyplňují náležitosti dle projektu a to žádost, přihlášku, smlouvu, monitorovací list obsahující tyto
osobní údaje:
 Jméno matky, jméno otce, zaměstnání a data narození obou rodičů
 Jméno dítěte, narození dítěte
 Adresa bydliště rodičů i dětí, email, telefon matky, otce
 Pojišťovna dítěte
2019 -2013 OBDOBÍ PROJEKTŮ Z ESF
Archivujeme posbírané osobní údaje všech zúčastněných členů obou projektů.
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