Prohlášení o zpracování osobních údajů uživatelů našich služeb
Spolek Stáj Rozárka, z. s., prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů přistupuje s veškerým respektem k povaze těchto údajů, s veškerým
respektem k jejich ochraně a účelu zpracování a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dle další platné legislativy. V souladu s čl. 12 GDPR
informujeme subjekt údajů, tj. uživatele našich služeb, o zpracování jejich osobních údajů a jejich právech.

Kdo je správcem osobních údajů?
Spolek Stáj Rozárka, z. s., Kutná Hora, Bykáň 8, PSČ 284 01, IČ: 27037304, vedený u Městského soudu v Praze, spis. zn. L16874,
www.stajrozarka.cz (dále jen „spolek“).

Pro koho je toto prohlášení určeno?
Toto prohlášení je určeno pro naše klienty a nájemníky (dále jen „uživatelé služeb“).

Odkud jsou osobní údaje získávány?
Osobní údaje získáváme:





od klientů
ze zdravotních ústavů
od nájemníků
ze záznamů kamerového systému

Jaké osobní údaje zpracováváme?
O klientech zpracováváme osobní údaje v rozsahu:
Pro hiporehabilitaci klientů (hipoterapii, aktivity s využitím koní a paradrezuru), pro relaxační a rekondiční jízdy na koni, pro pořádání
výletů, exkurzí, příměstských táborů a kroužků zpracováváme tyto údaje:

identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovna klienta, jména a příjmení zákonných zástupců),

kontaktní údaje (bydliště klienta, telefonní kontakt a email zákonného zástupce)

citlivé údaje (handicap, potvrzení o zdravotním stavu klienta)
Pro hiporehabilitaci klientů, kterou zprostředkovávají jiné organizace (např. ústavy, školy, spolky), zpracováváme tyto údaje:

identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození)

citlivé údaje (handicap, potvrzení o zdravotním stavu klienta)
Pro pořádání praxí, kurzů a školení zpracováváme tyto údaje:

identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození)

kontaktní údaje (bydliště klienta, telefonní kontakt a email)
Pro naše vnitřní účely, zejména pro vytvoření dokumentace z akcí za účelem mapování historie našeho spolku či při podávání žádostí o
dotace a příspěvky (z důvodu oprávněného zájmu) zpracováváme:

skupinové fotografie z námi pořádaných akcí
O nájemnících zpracováváme osobní údaje v rozsahu:




identifikační údaje (jméno, příjmení)
kontaktní a fakturační údaje (adresa, telefonní číslo, e-mail, popř. IČ, DIČ)
ostatní údaje (např. výše nájemného)

Dále zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu záznamy z kamerového systému za účelem ochrany našeho majetku. O umístění
kamerového systému informují piktogramy s kamerou, které jsou umístěné u vstupu do objektu.

Proč zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje klientů zpracováváme v nezbytně nutném rozsahu za těmito účely:
-

poskytování služeb, zejména hipoterapie, aktivit s využitím koní a paradrezury
organizace výletů, exkurzí
pořádání příměstských táborů
pořádání praxí, kurzů a školení
vedení kroužků
pořádání rodinných oslav
vedení zdravotní karty klienta.

Osobní údaje nájemníků zpracováváme v nebytně nutném rozsahu za těmito účely:
-

poskytování nebytových prostor k pronájmu (ustájení koní)

-

poskytování péče o koně (krmení, ošetřovatelské služby)

Osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, splnění smlouvy, ochrany životně důležitých zájmů klientů a z důvodu
našeho oprávněného zájmu. Právním základem pro zpracování jsou zejména:
-

Zákon č. 89/2012 Sb. - Pododdíl 2 - Spolek
Zákon č. 83/1990 Sb – Zákon o sdružování občanů
563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 198/2002 Sb. – Zákon o dobrovolnické službě a změně některých zákonů
Zákon č. 258/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 84/1990 Sb. – Zákon o právu shromažďovacím
Zákon č. 114/1992 Sb. – Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník/ část čtvrtá/pronájmy
Zákon č. 90/2012 Sb. – Obchodní zákoník
Vyhláška 208/2004 Sb. – Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

Musí uživatelé služeb své osobní údaje poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám uživatel služeb odmítne osobní údaje poskytnout pro účely zpracování,
které mají jiný právní základ zpracování než jeho souhlas, nebude možné služby poskytnout, protože poskytnutí osobních údajů pro tyto
účely je předpokladem nezbytným pro poskytování služeb spolku.

Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje uživatelů služeb?
Osobní údaje získáváme přímo od uživatelů služeb, případně od zdravotních ústavů. Shromažďování a zaznamenání osobních dat probíhá
ve spolku v Bykáni. Zpracování provádí námi pověřené osoby. Ke zpracování dochází manuálním způsobem v listinné podobě a
prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Pověřené osoby jsou
povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých osobních údajích uživatelů služeb.

Jak máme osobní údaje uživatelů služeb zabezpečeny?
Osobní údaje uživatelů našich služeb máme zabezpečeny vhodnými fyzickými a elektronickými postupy, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
Osobní údaje klientů pracováváme po dobu, po kterou je klient u nás rehabilitován. Osobní údaje nájemníků zpracováváme po dobu trvání
smlouvy. Osobní údaje jsou poté v nezbytně nutném rozsahu uchovávány po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy, např. zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví. Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány po dobu 7 dní, poté jsou automaticky přepisovány novým
záznamem. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávané po dobu, na kterou byl souhlas udělen, resp. do okamžiku
jeho odvolání.
V souladu se zásadou minimalizace dat jsou zpracovávány pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro daný účel a jsou uchovávány po
nezbytně dlouhou dobu. Po uplynutí dané doby jsou údaje vymazány či skartovány, popř. anonymizovány.

Zpracovávají osobní údaje uživatelů služeb jiné subjekty?
Osobní údaje uživatelů služeb zpracovávají pouze naši pověření zaměstnanci. Příjemcem osobních údajů uživatelů služeb jsou pouze státní
orgány v rámci plnění zákonných povinností.

Předáváme osobní údaje do třetích zemí?
Osobní údaje uživatelů služeb do třetích zemí ani mezinárodní organizaci nepředáváme a ani toto nemáme v úmyslu.

Jaká má práva uživatel služeb?
Každý uživatel služeb má právo na přístup ke svým osobním údajům a k následujícím informacím o:






účelu zpracování,
kategorii dotčených osobních údajů,
příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů

Pokud uživatel služeb, který zjistí nebo se domnívá, že spolek provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může:




požádat o vysvětlení,
požadovat omezení zpracování,




požadovat provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud udělil uživatel služeb souhlas se zpracováním svých osobních údajů, může ho kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.
V případě, že uživatel služeb podá žádost týkající se práv popsaných v předchozích bodech, budeme ho informovat o přijatých opatřeních
bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti. V případě potřeby, s ohledem na složitost a počet žádostí, je
možné tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.
Uživateli služeb poskytneme na jeho žádost kopii zpracovávaných osobních údajů. Budou-li žádosti podané uživatel služeb zjevně
nedůvodné nebo nepřiměřené (např. z důvodu opakování), budeme uživateli služeb účtovat poplatek ve výši administrativních nákladů
nebo plně či částečně odmítneme žádosti vyhovět.
Informace budou uživateli služeb poskytnuty v elektronické formě, pokud nepožádá o jiný způsob.

Jak nás můžete kontaktovat?
V souvislosti s výkonem svých práv a v případě otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji může uživatel služeb osobně či
písemně kontaktovat správce na adrese Stáj Rozárka, z.s., Kutná Hora, Bykáň 8 PSČ 284 01, nebo e-mailem na adrese
stajrozarka@centrum.cz.

Toto prohlášení průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především za účelem dodržení souladu s právními předpisy).
Aktualizované verze jsou přístupné na www.stajrozarka.cz. Toto prohlášení je platné od 25. 5. 2018 (poslední aktualizace dne 25. 5.
2018).

