Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice, dále jen „DDM“ jako správce osobních údajů
zpracovává údaje v níže uvedených případech. Vaše osobní údaje jsou v rámci Domu dětí a
mládeže zpracovávány v plném souladu s platnými právními předpisy. Jejich zabezpečení a
ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro
ochranu osobních údajů 2016/679.
Na DDM se v relevantních případech můžete obracet za účelem uplatnění práva na
přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést
námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Máte právo se na DDM obracet za
účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pro komunikaci s DDM lze využít
formuláře, které jsou k dispozici u ředitele DDM.
V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení
Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu
zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení. V případě panujících nejasností
můžete kontaktovat stanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové
adrese: oliva@mdpgeo.cz.
Jmenovaným pověřencem pro DDM je Mgr. Antonín Oliva, e-mail: oliva@mdpgeo.cz.

Pro zajištění vedení dokumentace DDM, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zpracovává DDM o účastnících následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi
nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu
na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí,
nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o znevýhodnění žáka;
údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření
uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke
vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Jméno a
příjmení zákonného zástupce, telefon zákonného zástupce, podpis zákonného zástupce.
Na základě souhlasu DDM zpracovává fotografie z činnosti zájmového vzdělávání.

