Letní baletní soustředění
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů dětí
baletní školou:
Baletní soukr. škola Pirueta – Sdružení fyzických osob,
Zástupce: Jiří Plecháč
Sídlo: Praha 8, U Slovanky 2, PSČ 182 00
IČ: 44374160,
Telefonní kontakt: +420 603812481,
Email: pirueta@email.cz
dále jen (“baletní škola“)

Vážení zákonní zástupci,
v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) si Vás baletní škola dovoluje
informovat o zpracování osobních údajů Vašich dětí účastnících se akcí pořádaných baletní školu.
Baletní škola zpracovává osobní údaje Vás a Vašich dětí v souladu s právními předpisy České republiky
a Evropské unie a dbá na maximální ochranu těchto osobních údajů a dodržování svých povinností
podle GDPR.
Baletní škola pověřila v souladu se svými povinnostmi podle GDPR zástupce pro účely ochrany
osobních údajů. Pověřený zástupce slouží mimo jiné pro usnadnění Vaší komunikace s baletní školou
ve věci zpracování osobních údajů. Se svými dotazy nebo s uplatněním svých práv popsaných dále se
na tohoto pověřeného zástupce můžete obrátit na telefonním čísle +420 603812481 nebo na emailové adrese pirueta@email.cz.

Účel zpracování, shromažďované údaje a tituly pro zpracování
Baletní škola zpracovává osobní údaje zákonných zástupců a dítěte v rámci poskytovaných služeb
vstahujících se k akci Letní baletní soustředění (dále jen „akce“). V rámci této evidence jsou
zpracovávány následující údaje:











jméno, příjmení, datum narození a bydliště zákonného zástupce,
jméno, příjmení, datum narození a bydliště dítěte,
telefonní číslo,
adresa elektronické pošty,
fakturační údaje plátce pobytu,
údaj o výši uhrazené ceny pobytu,
údaj o čísle účtu v případě plateb převodem,
baletní vzdělání,
informace o bezinfekčnosti,
informace o zdravotním stavu dítěte.

Tato evidence je vedena za účelem zajištění plnění uzavřených smluv a uplatnění práv baletní školy a
zákonných zástupců podle těchto smluv. Osobní údaje související s plněním smlouvy budou dále
zpracovávány pro účetní, daňové a IT účely.
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Letní baletní soustředění
V případě, že k takovému zpracování udělíte svůj souhlas, bude baletní škola zpracovávat
rovněž fotografie a videozáznamy dětí účastnících se akce tak, že bude fotografie a videozáznamy
archivovat, zpřístupňovat účastníkům akce a jejich zákonným zástupcům, umisťovat na
nástěnkách ve veřejně přístupných prostorách baletní školy na propagačních materiálech, na
internetových stránkách baletní školy či u profilů baletní školy na sociálních sítích. Účelem tohoto
zpracování je propagace akce a činnosti baletní školy. Udělení souhlasu není povinné a nijak neovlivní
poskytování služeb baletní školy. Souhlas lze rovněž kdykoli odvolat.

Forma a délka zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a elektronické podobě v rámci evidenčního programu
ekonomického systému. Osobní údaje zpracovávané na základě zákona budou uchovány po dobu
trvání zákonných lhůt. Osobní údaje zpracovávané na základě smlouvy budou zpracovávány v rámci
účetnictví po dobu zákonných lhůt. V evidenci smluv budou zpracovávány po dobu 4 let následujících
po skončení smluvního vztahu pro ochranu oprávněných zájmů baletní školy spočívajících v ochraně
právních nároků.

Sdělení o předání osobních údajů jinému správci
Osobní údaje vedené baletní školou je baletní škola povinna případně předat orgánům státní správy či
orgánům činným v trestním řízení, je-li k tomu dle platných právních předpisů vyzvána. Případné
předání osobních údajů probíhá zabezpečeným způsobem a pouze v rozsahu předepsaném právními
předpisy.

Poučení o právech
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte podle GDPR následující práva:
1.Právo na informace
Správce údajů má povinnost sdělit Vám, že zpracovává Vaše osobní údaje, proč tak činí a na základě
jakého oprávnění tak činí. Baletní škola dostává své povinnosti poskytnutím této informace.
2.Právo na přístup k osobním údajům
Kdykoli v průběhu nebo i po skončení právního vztahu s baletní školou můžete požadovat sdělení, zda
baletní škola zpracovává Vaše osobní údaje (nebo údaje Vašeho dítěte) a máte právo obdržet jednu
kopii těchto údajů.
3.Právo na opravu
Zjistíte-li, že osobní údaje zpracovávané baletní školou nejsou přesné, máte právo požadovat, aby byly
nepřesnosti opraveny. Baletní škola má zájem na zpracovávání přesných údajů, proto Vás tímto
zároveň žádáme o hlášení veškerých změn.
4.Právo na výmaz (být zapomenut)
Odpadne-li důvod pro zpracování osobních údajů, máte právo požadovat, aby baletní škola okamžitě
přestala zpracovávat Vaše osobní údaje. Podrobné podmínky stanoví článek 17 GDPR.
5.Právo na omezení zpracování
Po dobu vyřizování Vašich uplatněných práv na opravu nebo výmaz můžete požadovat, aby baletní
škola zpracovávala osobní údaje pouze za účelem vyřešení těchto uplatněných práv.
Dovolujeme si zdůraznit, že uplatněním práv souvisejících se zpracováním osobních údajů
nijak neutrpí Váš vztah s baletní školou. Baletní škola klade důraz na korektní zacházení
se všemi svými partnery a dbá na zákonnost a správnost svého postupu.
V případě, že nejste spokojeni se způsobem vyřízení Vašich práv, máte právo obrátit se se stížností na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
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