
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

(dále jen „Informace“)

[………..……], narozen dne [………..……], bytem [………..……] jakožto zájemce (dále jen
„Zájemce“) uzavřel se společností [………..……],  IČO: [………..……], se sídlem [………..
……] (dále jen „Poskytovatel“) dne [………..……] smlouvu o poskytování péče o dítě (dále
jen „Smlouva“), kterou se Poskytovatel zavazuje pro Zájemce poskytovat službu péče o dítě
Zájemce  (dále  jen  „Péče  o  dítě“),  kterým  je  nezletilý/á  [………..……](dále  jen  „Dítě“).
V souvislosti  s uzavřením  této  Smlouvy  (nebo  s projevením  zájmu  o  její  uzavření)
Poskytovatel  tímto  informuje  Zájemce,  resp.  Dítě,  o  rozsahu,  účelu  a  způsobu  zpracování
osobních údajů Zájemce a Dítěte. 



1. Z jakého důvodu a za jakým účelem jsou údaje zpracovány?

1.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Zájemce a Dítěte za účelem plnění Smlouvy,
a  to  zejména  za  účelem  poskytnutí  Péče  o  dítě;  zpracování  osobních  údajů  je
nezbytné, aby Zájemci, resp. Dítěti mohla být poskytnutá náležitá a odborná péče ze
strany vhodné vhodného zaměstnance  Poskytovatele  (dále  jen  „Pečovatelka“),  a
dále  za  účelem  komunikace  mezi  Zájemcem  a  Zaměstnavatelem,  resp.
Pečovatelkou.

2. Jaké údaje jsou zpracovány?

2.1. Poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje Zájemce:

a) jméno a příjmení,

a) datum narození, 

b) adresa bydliště,

c) telefonní číslo,

d) emailová adresa,

e) další  osobní  údaje,  které  v průběhu  zpracování  teprve  vzniknou  (například
kombinací či porovnáváním údajů výše uvedených), a to ve vztahu k Péči o dítě.

2.2. Poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje Dítěte:

a) jméno a příjmení,

f) věk,

g) pohlaví, 

h) záliby,



i) denní režim, 

j) stravovací režim,

k) další  osobní  údaje,  které  v průběhu  zpracování  teprve  vzniknou  (například
kombinací či porovnáváním údajů výše uvedených), a to ve vztahu k Péči o dítě.

2.3. Bez výše uvedených osobních údajů není možné plnit závazky na základě Smlouvy.

2.4. Osobní  údaje  Zájemce  a  Dítěte  jsou  zpracovávány  v  elektronické  podobě
automatizovanými  prostředky  pomocí  elektronických  nástrojů  Poskytovatele  i
manuálně.

3. Jak dlouho údaje zpracováváme?

3.1. Osobní údaje Zájemce a Dítěte jsou zpracovány tak dlouho, jak to vyžaduje plnění
Smlouvy, a to zejména ve vztahu k poskytování Péče o dítě.

3.2. Po  ukončení  Smlouvy  dochází  k nenávratnému  smazání  těch  údajů,  které  již
nemohou být  zpracovány na základě trvání smluvního vztahu.  Poskytovatel  však
dále  bude  zpracovávat  osobní  údaje  např.  z titulu  ochrany  oprávněných  zájmů
Poskytovatele  (tedy primárně  za  účelem ochrany  právních  nároků  vůči  Zájemci
v důsledku plnění  jeho povinností  a  možnosti  obrany Poskytovatele  před  nároky
Zájemci,  a  to  po  dobu  běhu  příslušných  promlčecích  lhůt)  a  za  účelem plnění
zákonných  povinností  Poskytovatele  (např.  dle  zákona  o  účetnictví,  daňových
předpisů, zákona o archivnictví či jiných relevantních předpisů). 

4. Komu jsou údaje předávány?

4.1. Osobní  údaje  Zájemce  a  Dítěte  mohou  být  zpřístupněny  Pečovatelce,  dálším
zaměstnancům Poskytovatele,  případně i  jiným osobám, které budou zpracovávat
osobní  údaje  na  základě  smlouvy  s  Poskytovatelem.  Tyto  osoby  však  mohou
zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou
vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.2. Zájemce bere na vědomí,  že výše uvedené osobní  údaje budou zpracovávány za
využití služeb společností: 

a) […..] 

b) […..] 

(dále jen „Zpracovatelé“). 

4.3. Osobní údaje Zájemce a Dítěte nebudou předávány do zahraničí mimo členské státy
EU.



5. Práva Zájemce 

5.1. Poskytovatel  tímto  prohlašuje,  že  výše  uvedené  osobní  údaje  bude  zpracovávat
podle příslušných právních předpisů a že jim zajistí náležitou péči a ochranu. Při
zpracování uvedených osobních údajů dbá Poskytovatel na to, aby Zájemce a Dítě
neutrpěli  újmu  na  svých  právech  a  také  dbá  na  ochranu  před  neoprávněným
zasahováním  do  soukromého  a  osobního  života  Zájemce  a  především  Dítěte,
ochraně jehož osobních údajů se poskytuje maximální možné úsilí.

5.2. Zájemce má právo přístupu k osobním údajům zpracovávaným Poskytovatelem, a
rovněž má právo požadovat kopii osobních údajů svých a Dítěte zpracovávaných
Poskytovatelem.

5.3. Pokud Zájemce požádá o informaci o zpracování osobních údajů svých a Dítěte, je
mu Poskytovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zájemce
požádá  Poskytovatele  o  takovou  informaci  prostřednictvím  e-mailové  adresy
[……………]. Obsahem takové informace je vždy sdělení o:

a) účelu zpracování osobních údajů,

l) osobních  údajích,  případně  kategoriích  osobních  údajů,  které  jsou  předmětem
zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, 

m) povaze zpracování včetně informace týkající se použitého postupu, jakož i významu
a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů,

n) příjemci, případně kategoriích příjemců,

o) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit,
kritéria použitá ke stanovení této doby,

p) veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od
subjektu údajů.

5.4. Zájemce je oprávněn:

a) požádat Poskytovatele o vysvětlení,

q) požadovat,  aby  Poskytovatel  odstranil  závadný  stav  zpracování  osobních  údajů,
zejména  se  může  jednat  o  blokování,  provedení  opravy,  doplnění,  omezení
zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

r) požadovat  osobní  údaje,  které  se  týkají  jeho  osoby  a  Dítěte,  jež  poskytl
Poskytovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a
předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Poskytovatel bránil, 

s) podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

t) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho osoby a Dítěte. 



5.5. Práva uvedená v tomto čl. 5 Souhlasu je oprávněno uplatnit rovněž samo Dítě ve vztahu ke
svým osobním údajům, dosáhne-li věku, kdy je způsobilé k takovému jednání.

5.6. Zájemce potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje Zájemce a Dítěte jsou přesné a
bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

V případě dotazů či  za účelem uplatnění svých práv je možné se obrátit  na kontaktní  adresu
Poskytovatele [……].
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