Informace o zpracování osobních údajů
Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice, příspěvková organizace, IČ: 75089700 se sídlem
Slušovská 813, 763 12 Vizovice, dále jen „DDM“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje
v níže uvedených případech. Vaše osobní údaje jsou v rámci DDM 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 v kanceláři DDM.
V případě, kdy 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:
kounicky@tripe.cz.
Jmenovaným pověřencem pro DDM je Jan Kounický, e-mail: kounicky@tripe.cz.
DDM jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje účastníka na základě níže
uvedených právních důvodů:
1. Školní matrika
Účel zpracování: Vedení školní matriky podle §28 zákona č. 561/2004 (školský zákon).
Rozsah osobních údajů: rodné číslo, jméno a příjmení, pohlaví, adresa, státní občanství, typ a
název školy, zdravotní znevýhodnění, zdravotní pojišťovna, jména a příjmení zákonných
zástupců, telefony zákonných zástupců, adresa zákonných zástupců, podpis zákonných
zástupců.
Doba zpracovaní: 10 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání.
Právní důvod: Právní povinnost.
2. Nezbytné údaje pro činnost
Účel zpracování: Informace nutné k adekvátnímu zajištění péče o účastníky zájmového
vzdělávání.
Rozsah osobních údajů: rodné číslo, jméno a příjmení, adresa, emailová adresa, zdravotní
znevýhodnění, telefony zákonných zástupců, adresa zákonného zástupce.
Doba zpracovaní: 1 rok od data přihlášení do zájmového vzdělávání.
Právní důvod: Plnění smlouvy (přihlášky do zájmového vzdělávání).

Na základě souhlasu DDM zpracovává fotografie a videonahrávky z činnosti zájmového
vzdělávání.
Martin Malina
Zastupující ředitel DDM Zvonek

