Informace o zpracování osobních údajů a jejich ochrana
1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Rodinné centrum Leťánek z.s.
Na Návsi 160
252 29 Lety
IČ: 22842217
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 20398
2. Jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Naší povinností při zpracovávání osobních údajů je řídit se příslušnými právními předpisy,
zejména Obecným 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 (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy.
Vámi poskytnuté osobní údaje budeme tedy zpracovávat pouze v souladu s účelem
vyjádřeným v tomto souhlasu a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou
osobní údaje zpracovávány. Zároveň budeme dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené
správcům osobních údajů uvedeným zákonem.
Osobní údaje zpracováváme elektronicky v systému SmartEmailing, se kterým máme
uzavřenou zpracovatelskou smlouvu dle GDPR (SmartSelling a.s. společnost založená a
existující podle právního řádu České republiky, IČO 29210372, sídlo Netroufalky 797/5,
Bohunice, 625 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 7559). Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena
v souladu s platnou právní úpravou.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani
profilování.

3. Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:
•
•
•
•
•
•

jméno a příjmení
město Vašeho pobytu
emailová adresa
číslo mobilního telefonu
křestní jméno dítěte
fotografie z akcí na facebookovém profilu a webu RC Leťánek, z.s.

4. K čemu dáváte svůj souhlas?
Souhlas nám dáváte, abychom Vám mohli posílat informační newslettery o připravovaných
akcích nebo pro případy, kdy se chceme zeptat na Váš názor a zpětnou vazbu. Nevyžadujeme
žádné citlivé osobní údaje.
5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?
Vaše údaje nebudou předávány třetím osobám. Výjimkou jsou případy, u kterých to vyžadují
právní předpisy nebo v případě Vašeho souhlasu.
6. V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů Rodinným centrem Leťánek
z.s. máte právo:
•

odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, protože poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné
- na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které pro Vás zpracováváme
- požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů
- obrátit se s podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz)

Tyto informace o zpracování osobních údajů mohou být v budoucnu měněny na základě
legislativních a provozních potřeb. Aktuální podobu naleznete vždy na našem webu
www.letanek.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, nás, prosím,
kontaktujte na e-mail info@letanek.cz.
V Letech, dne 22.5.2018 Rodinné centrum Leťánek z.s.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto uděluji Rodinnému centru Leťánek z.s. souhlas s využitím mých osobních údajů za
podmínek uvedených výše, a to na dobu neurčitou nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

