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ZÁSADY A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce osobních údajů 

Jsme spolek Montesssori Trutnov, z.s., IČ: 06442277, se sídlem Velké Svatoňovice 220, 542 32 zapsaný ve 

spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v HK oddíl L, vložka 11427 (dále v textu jen jako "Spolek").  

Hlavním účelem Spolku je podpora Montessori tříd při Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18 a MŠ 

Komenského 485, Trutnov. Jsme také provozovatelem webových stránek www.montessoritrutnov.cz. V rámci 

našich činností zpracováváme Vaše osobní údaje jako správce. To znamená, že určujeme, jak budou osobní 

údaje zpracovávány a za jaký účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám 

se zpracováním pomáhají.   

V případě, že jste našimi klienty, svěřujete nám své osobní údaje. My následně odpovídáme za jejich ochranu 

a zabezpečení. Seznamte se, prosím, se Zásadami zpracování osobních údajů a s právy, které máte v 

souvislosti s GDPR. 

Vážíme si důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete. Řídíme se „Nařízením Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“ (dále jen GDPR), spolu se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a na něj navazujících předpisech. 

Cílem tohoto dokumentu je informovat o zpracování osobních údajů ve Spolku a právech, která mohou děti a 

jejich zákonní zástupci uplatnit. 

Kontaktní údaje 

Pokud se budete chtít na nás obrátit se záležitostí ohledně GDPR, kontaktovat nás můžete na e-mailové 

adrese: montessoritrutnov@gmail.com. 

Zpracování osobních údajů 

Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které souvisí s naší činností, a to: 

• Osobní údaje Vašeho dítěte  

• Identifikační údaje Vašeho dítěte sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci. 
Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa 
trvalého pobytu, podpis.  

• Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt jako je kontaktní adresa, číslo telefonu, 
emailová adresa, FB profil a jiné obdobné informace. 

• Vzdělávací údaje – údaje o činnostech dítěte, jeho tvorbě, průběhu vzdělávání, výsledcích. 

• Komunikační údaje - údaje o komunikaci mezi zákonným zástupcem dítěte a Spolku, např. 
emailové zprávy, dopisy, dotazníky apod. 

• Profilové údaje – sem patří např. základní fyzické charakteristiky (věk), sociálně-
demografické charakteristiky (počet dětí), ale i behaviorální, znalostní, dovednostní a psycho-
sociální charakteristika dítěte. 

• Údaje o zdravotním stavu – údaje o alergiích, úrazech, aktuálních a chronických chorobách, 
zdravotních omezeních, očkování, psychologických diagnózách apod. 

• Osobní údaje zákonných zástupců dítěte 

• Spolek bude zpracovávat identifikační, kontaktní a komunikační údaje zákonných zástupců 
dítěte pro účely plnění zákonných povinností, které se na Spolek vztahují a také z důvodu 
oprávněného zájmu Spolku, zákonných zástupců a dítěte. Identifikačními údaji se rozumí 
zejména jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu. Kontaktními údaji se rozumí zejména 
korespondenční adresa, telefon, e-mail apod. Komunikačními údaji se rozumí emailové 
zprávy, dopisy, dotazníky apod. 



Tyto informace získáváme pro potřeby evidence dětí navštěvujících akce pořádané Spolkem, a to z důvodů 

plnění zákonných povinností, oprávněného zájmu nebo na základě nezbytnosti pro určení, výkon nebo 

obhajobu právních nároků. 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu 5 let po ukončení povinné školní docházky dítěte nebo po dobu 

nutně danou zákonnými povinnostmi. 

Účely zpracování osobních údajů jsou následující: 

Nejčastěji se jedná o jeden z důvodů přímo ovlivňujících provoz Spolku: 

• vyřizování členských žádostí a administrativa členských poplatků, vzájemná komunikace se 
zákonnými zástupci, organizování a zajišťování vzdělávacích programů a akcí Spolku, poskytování 
stravování. 

• Osobní údaje zpracováváme také za účelem prezentace činnosti Spolku a jeho aktivit veřejnosti - 
může se jednat o publikování fotografií dítěte a zákonných zástupců na webových stránkách, FB 
profilu, letácích, plakátech nebo jiných reklamních materiálech pro Spolek. 

• V případě, že nám udělíte souhlas pro marketingovou komunikaci, budeme Vaše osobní údaje 
(emailovou adresu) využívat pro zasílání novinek, informacích o změnách, členských poplatcích, 
aktuálním dění, akcích pořádaných Spolkem apod. V žádném případě nebude Vaše e-mailová adresa 
předána třetím stranám a Váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s 
okamžitou platností odvolat na e-mailové adrese montessoritrutnov@gmail.com 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů 

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání Vaše osobní údaje, které 

zpracováváme. Máme vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:  

• shromažďování pouze nezbytných osobních údajů, 

• skartování již nepotřebných údajů, 

• zachovávání mlčenlivost o údajích, 

• ochrana osobních údajů při práci s IT technikou. 

Předání osobních údajů třetím osobám 

Většinu údajů je zákonný zástupce povinen předat. Jedná se například o údaje, které vyžadujeme v rámci 

přijímacího řízení do ZŠ či MŠ. Spolek by bez těchto údajů nemohl zajistit splnění jemu zákonem uložených 

povinností nebo vykonávání jeho činností (např. ochrana zdraví dětí, vedení dokumentace, evidence, apod.) 

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává Spolek jako správce. To znamená, že Spolek stanovuje shora 

uvedené účely zpracování, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení.   

Pro zpracování osobních údajů Spolek může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje 

zpracovávají na jeho pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

• externí zpracovatel účetnictví, 

• poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní 
systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby. 

Zpracovávané osobní údaje je Spolek povinen předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v 

trestním řízení v případě, když jej o to požádají.  

Další důvody, kde jsme povinni nakládat s Vašimi osobními údaji, souvisejí s čerpáním dotačních programů – 

zejména pak poskytování informací státním nebo dotačním institucím, zveřejnění jmen účastníků akce 

(potažmo přihlášených osob) nebo také výměna údajů s dotčenými institucemi. 

 Zdroje získávání osobních údajů 

• Osobní údaje Spolek získává primárně od zákonných zástupců dětí či od ZŠ Trutnov 3, Náchodská 18 a 
MŠ Komenského 485, Trutnov (v případě dětí navštěvujících Montessori třídy při ZŠ Náchodská 18 
nebo MŠ Komenského 485).  



Automatizované rozhodování 

Při zpracování osobních údajů Spolek nepoužívá automatizované rozhodování. 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv, např.: 

• Právo být informován, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, na jak dlouho a za jakým účelem. 

• Právo na opravu osobních údajů – v případě, že jsou Vaše údaje nebo údaje o dítěti nesprávné, 
nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat nápravu. 

• Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů. 

• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování 
údajů. 

Žádost vyřizuje Spolek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 

měsíců. 

Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují bezplatně. Za její opakované poskytnutí je však 

možné účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace. 

Chápeme, že Vaše údaje jsou citlivou záležitostí. Děláme vše pro to, abychom je co nejlépe ochránili a 

předešli případnému zneužití. Rádi bychom Vás ujistili, že i naši zaměstnanci, členové a spolupracovníci, kteří 

přicházejí do kontaktu s Vašimi osobními údaji a podílí se na jejich zpracovávání, jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 

Vašich osobních údajů. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, velmi oceníme, pokud budete o 

tomto podezření nejprve informovat nás, abychom mohli neodkladně sjednat nápravu. Dále pak máte právo 

se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: 

montessoritrutnov@gmail.com. 

Děkujeme za Vaši důvěru. 

Tyto Zásady zpracování osobní údajů jsou platné od 1.4.2021. Aktuální znění zásad můžete vždy nalézt na 

našich webových stránkách www.montessoritrutnov.cz. 

http://www.montessoritrutnov.cz/

