Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních
údajů

Správce osobních údajů:
Dětské centrum Milovice
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Dětská 361, 289 23 Milovice
IČ: 70977151
Zastoupená: Mgr. Petrou Černovskou, DiS., ředitelkou
Kontaktní e-mail: ddmilovice.cernovska@email.cz
(,,Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (,,Pověřenec“)
Kontaktní údaje:
Jméno: Mgr. Petra Pavelková
e-mail: pavelkova@az-comp.cz

Správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně
osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,nařízení“ nebo ,,GDPR“) Vás
tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní
údaje.

Osobní údaje Dětské centrum Milovice, p.o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je
individuální pro jednotlivé účely zpracování.
Dětské centrum Milovice, p.o., zpracovává osobní údaje na základě zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 262/2000 Sb., zákoník práce, v platném znění, od klientů a jejich rodinných příslušníků či
osob blízkých, od zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, uchazečů o zaměstnání,
dodavatelů, odběratelů, smluvních partnerů, zmocněnců, žadatelů a stěžovatelů za účelem
plnění právní povinnosti po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu zpracování a
dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění.
Správce vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům,
jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo
na přenositelnost osobních údajů (tj. získat od Správce osobních údajů ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému Správci), že lze podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí osobních údajů není povinností a
že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo
získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje jsou, či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí
nařízením GDPR a související legislativou.
Pověřencem pro GDPR je Mgr. Petra Pavelková.
Na základě uplatnění Vašich práv podle předchozích ustanovení Dětské centrum Milovice
poskytne informaci o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do
jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na
složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Dětské centrum Milovice v takovém
případě podá informaci o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení
žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže podáte žádost v elektronické formě,
poskytnou se informace v elektronické formě.
Správce sděluje, že při porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek
vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného
odkladu subjektu údajů.

