
Oznámení o ochraně osobních údajů 

pro členy spolku 

 

Správce 

Montessori Vlašim z.s. 

Palackého nám. 65 

258 01 Vlašim 

IČ: 285 58 456 

 

Vaše osobní údaje a osobní údaje vašich dětí potřebujeme zejména z důvodu 
vašeho členství ve spolku a/nebo využívání služeb poskytovaných vám 
spolkem. 

  
Osobní údaje dále zpracováváme, abychom vás mohli kontaktovat a abychom splnili 
podmínky poskytovatelů dotací na činnosti spolku. 

 Nejčastěji zpracováváme následující osobní údaje: 
 

❏ jméno, příjmení 

❏ emailovou adresu 

❏ telefonní číslo 

❏ místo pobytu 

❏ bankovní spojení 

❏ rodné číslo 

❏ datum narození a místo narození 

❏ státní příslušnost 

❏ zdravotní stav 

❏ postavení na trhu práce 

❏ docházka 

❏ údaje o zdravotním stavu 

❏ fotografický a filmový záznam 

 

 



 

Zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ 

Zpracováváme identifikační, adresní, popisné, kontaktní údaje. Zpracování osobních údajů 

provádíme našimi zaměstnanci, další zpracování provádí naši zpracovatelé a příjemci, 

kterými jsou zejména poskytovatelé a správci softwaru, banky, komerční pojišťovny a orgány 

veřejné moci.  

  

Účelem zpracování vašich osobních údajů je vaše členství ve spolku, případně čerpání našich 

služeb, a z něho vyplývajících práv a povinností, které máme vůči vám a státu. Příkladem 

zákonných povinností jsou zejména daňové povinnosti a vykazování plnění pravidel 

poskytnutých dotací. 

 

Spolek využívá fotografie, příp. videa vás a vašich dětí zejména k účelům propagace činnosti 

spolku, dokumentování proběhlých akcí a doložení využití finančních prostředků z dotací.  

 

Osobní údaje o vás zpracováváme po dobu vašeho členství ve spolku, celou řadu osobních 

údajů musíme zpracovávat ze zákonných  a jiných důvodů (dotační tituly) i po ukončení 

členství. 

  

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu převážně určenou právními 

předpisy, a jakmile neexistuje účel pro další zpracování, osobní údaje dále nezpracováváme. 

  

Vaše práva dle GDPR 

  
o Právo na přístup k osobním údajům 

o Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údaji 

o Právo vznést námitku proti zpracování 

o Právo na přenositelnost údajů 

o Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na           

     automatizovaném rozhodnutí 

o Právo získat informace o porušení zabezpečení vašich osobních údajů 

 



 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo podat 

stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů 

             
Oznámení nabývá účinnosti 25. května 2018. 

 

       Mgr. Kateřina Rybníčková 

       Předsedkyně spolku 


