MaTami, centrum pro rodinu z.s.
Sídlo/doručovací adresa: Svépomoc 178, 572 01 Polička
PROVOZOVNA CENTRA: Centrum Bohuslava Martinů, Tylova ulice 114, Polička

I. Jak zpracováváme osobní údaje:
1. osobní údaje, které nepodléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich
zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu spolku.
Tímto je myšleno pořádání nebo spolupořádání veřejných akcí Rodinným centrem MaTami. Účast na
veřejných akcích nám dáváte souhlas s pořizováním reportážních fotografí a videozáznamů a jejich
dalšího využit pro potřeby Rodinného centra MaTami. Fotografe pořizujeme za účelem prezentace na
webových stránkách RC MaTami a na sociálních sítch.
Každá osoba má právo požádat o změnu / omezení zpracování osobních údajů prostřednictvím emailu na matami@matami.cz.
2. osobní údaje, které podléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich zpracování
probíhá na základě oprávněného zájmu spolku.
Tímto je myšleno pořádání pravidelného programu, účast jednotlivců na konkrétních akcích.
Přihlášení, registrace účastníků, návštěvníků do kurzů a programu RC MaTami, tak i na neveřejných a
veřejných akcích. Osobní údaje, fotografe pořizované během programů jsou poskytnuté spolku pro
marketingové účely, které podléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Každá osoba má
právo požádat o změnu / omezení zpracování osobních údajů prostřednictvím e-mailu na
matami@matami.cz.
3. osobní údaje na marketingové účely.
Marketingové hromadné e-maily (zjm. informace o provozu, aktuality a pravidelný program, letáky,
pozvánky, … )
Pro marketingové účely jsou využívány pouze e-mailové adresy a informace jsou rozesílány formou
hromadných e-mailů s využitm funkce „skrytá kopie“. Rozesílány jsou výhradně informace o
plánovaných aktivitách v RC MaTami a adresy nejsou poskytovány třet straně.
E-mailové adresy jsou evidovány v seznamu adres, který je aktualizován minimálně 1x za rok, vždy v
období 1. 7. – 31. 8. Každá osoba evidovaná v tomto seznamu může kdykoli požádat o ukončení
zasílání e-mailové korespondence a to e-mailem zaslaným na matami@matami.cz. Výmaz bude
proveden vždy nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
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II. Jak získáváme osobní údaje
Osobní údaje jsou získávány na základě registrace zájemce na akci/pravidelný program. Požadujeme
osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb našeho centra.
Osobní údaje nám svěřené chráníme před zneužitm dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám
či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti.
Pokud se jedná o akci/program, který je realizován díky dotaci MPSV, jsme vázáni smlouvou uchovávat
dokumenty s údaji po dobu 10 let. V ostatních případech uchováváme dokumenty po dobu 5 let od
konání akce. Po uplynut této doby po realizaci akce jsou údaje smazány. Odpovědnost za
uchování/mazání dat má osoba pověřená realizací akce.
Registrace na akci/pravidelný program: předání osobních údajů probíhá na základě osobní žádosti
zájemce přímo v prostorách provozovny RC MaTami, nebo elektronicky. Elektronickou žádost je možné
zaslat e-mailem – osobní údaje jsou předány ke zpracování osobě odpovědné za realizaci akce
(statutární zástupce, lektor, vedoucí kurzu) a nejsou dále ukládány a evidovány. Odpovědnost za
předání a mazání takto získaných osobních údajů má osoba pověřená správou archivu spolku.
Evidované osobní údaje: (dospělí)
Jméno, Příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště, fotografe, databáze vašich návštěv, účetní
databáze, jako platby, stavy a čerpání permanentních kupónů.

Osobní údaje dět: se souhlasem rodiče, zákonného zástupce dítěte
Jméno, Příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovna, adresa bydliště. Fotografe, databáze vašich
návštěv, účetní databáze, jako platby a fakturace.

III. Souhlas se zpracováním osobních údajů v Rodinném centru MaTami
Osoba, návštěvník, rodič, zákonný zástupce nezletilého dítěte udělením souhlasu se zpracováním
osobních údajů (tj. uvedením slova ANO a podpisem) souhlasí se zpracováním všech svých osobních
údajů vyplněných ve formuláři (tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa a příp. další údaje nezbytné pro
naplnění účelu zpracování), a to pro účely zasílání informačních e-mailů o aktivitách RC MaTami.
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1. Souhlas je udělen na dobu uvedenou v registračním formuláři, přičemž může být osobou kdykoli
odvolán výslovným sdělením zaslaným e-mailem na adresu matami@matami.cz. Odvolání souhlasu
bude zpracováno tj. výmaz osobních údajů bude proveden nejpozději do 30 dnů od data doručení.
2. Osoba má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Osoba
má rovněž právo podat stžnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu
osobních údajů, jakož i právo požadovat, aby RC MaTami, jakožto správce odstranilo závadný stav.
3. Dáváte nám souhlas s pořizováním reportážních fotografí a videozáznamů a jejich dalšího využit
pro potřeby Rodinného centra MaTami. Fotografe využíváme pro prezentaci na webových stránkách a
na sociálních sítch.
4. Každá osoba evidovaná v tomto seznamu má právo také požádat o změnu / omezení zpracování
osobních údajů prostřednictvím žádosti odeslanou na e-mail matami@matami.cz Každá osoba má
právo požadovat od RC MaTami jako správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají.
5. RC MaTami nepředává údaje dalším subjektům ke zpracování. Osobní údaje budou u RC MaTami
uloženy po dobu uděleného souhlasu s jejich zpracováním.
Návštěvou souhlasíte s databází účasti na akcích, s databází plateb a účetní evidence.
S využitm permanentních slev a kupónů souhlasíte s jejich evidencí a archivací pro účely daňové
kontroly specifkované příslušným zákonem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Udělujete tmto souhlas MaTami, centru pro rodinu z.s., se sídlem Svépomoc 178, Polička 572 01,
IČ: 265 54 071, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v
oddílu L, vložce číslo 7080 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
-

jméno a příjmení

-

e-mail

-

bydliště

-

fotografe Vás a Vašich dět
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2. Jméno, příjmení, bydliště, e-mail a fotografe je možné zpracovat na základě Vámi uděleného
souhlasu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávané za účelem propagace aktivit centra . Tyto údaje
budou Správcem zpracovány po dobu Vašeho navštěvování centra.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnut osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní
údaje centra.
4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
podat stžnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

5. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů se můžete dočíst na našich webových stránkách
www.matami.cz.

Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů?

ANO / NE

(nehodící se škrtněte)

V ……………………….., dne ………………………………..

Jméno: ………………………………………………………………..…. Podpis: …………………………………………………………
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