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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ 

 

Nezisková organizace JAHODA, z.ú., se sídlem Vybíralova 969/2, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČO: 

67363300, zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle U, vložka 725 (dále 

jen „Jahoda“), si tímto Vás – tedy, klienty sociálních služeb, děti a jejich zákonné zástupce, klienty 

komunitních center, návštěvníky webu, obchodní partnery, a dále Soukromá mateřská škola Jahoda, 

se sídlem Vybíralova 969/2, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČO: 71 341 463, zapsaná v rejstříku 

školských právnických osob, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve 

složce  2011  pod pořadovým číslem 020 (dále jen „škola“), jejímž je Jahoda zřizovatelem (dále jen 

„subjekty údajů“), si tímto Vás – tedy děti a jejich zákonné zástupce, jakožto správci osobních údajů  

ve smyslu Nařízení 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; dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 

Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dovolují informovat o způsobu 

a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Jahody/školy včetně rozsahu práv subjektů údajů 

souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Jahody/školy. 

 

 

1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V závislosti na Vašem postavení vůči Jahodě či škole (tedy zda jste klientem sociálních služeb, dítětem 

a jeho zákonným zástupcem při poskytování služeb předškolního vzdělávání, návštěvníkem webu 

apod.) o Vás Jahoda/škola jako správce osobních údajů může zpracovávat následující osobní údaje 

(kategorie osobních údajů): 

 

(a) identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa 

pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa; přezdívka, fyzický popis, údaje o rodinném 

životě, vzdělání a sociálních vztazích klienta sociálních služeb) 

(b) údaje o dalších osobách (jméno, příjmení a adresa místa pobytu osoby, která na základě 

pověření rodiče může pro dítě docházet); 

(c) popisné údaje (obrazové, zvukové či audiovizuální záznamy); 

(d) organizační údaje (např. údaj o docházce dítěte, údaje o datu zahájení, průběhu, datu 

ukončení vzdělávání v mateřské škole; údaj o seznamu kurzů a o docházce účastníka 

kurzů v komunitním centru); 

(e) údaje o zdravotním stavu (údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních 

z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině, příp. údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo 

že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; 

údaj o zdravotním stavu účastníků jednodenních či vícedenních akcí 

(f) údaj o zdravotní pojišťovně (údaj o tom, u jaké pojišťovny je dítě registrováno); 

(g) údaje informačního systému (uživatelské jméno, heslo v zašifrované podobě 

v rezervačním systému komunitního centra); 

(h) údaje o právních nárocích (údaje o Vašich nárocích vůči Jahodě/škole a nárocích 

Jahody/školy vůči Vaší osobě vyplývajících smluvního i mimosmluvního vztahu mezi Vámi 
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a Jahodou/školou, jako např. údaje o nároku Jahody vůči Vám např. z titulu nezaplacené 

ceny kurzu); 

(i) další údaje (možné, že o Vás Jahoda/škola zpracovává i další osobní údaje zde výslovně 

neuvedené, nicméně se v každém případě bude jednat o osobní údaje nezbytné pro plnění 

účelů uvedených v tomto dokumentu). 

Jahoda/škola zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu 

nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů. 

 

 

2. PRÁVNÍ DŮVODY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

JESLE A ŠKOLKY 

a) Přijetí dítěte do mateřské školy, vedení školní matriky, evidence docházky, evidence 

záznamů a doporučení školských poradenských služeb a knihy úrazů 

• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění právních povinností uložených 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiným zvláštním právním předpisem (např 

vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění 

pozdějších předpisů). 

Zajištění práv a povinností spojených s poskytováním služby péče o dítě v dětské 

skupině, vedení evidence dětí v jeslích 

• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění právních povinností uložených 

zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

b) Poskytování předškolního vzdělávání za úplatu/ služby péče o dítě v dětské skupině, 

evidence zákonných zástupců dítěte či jiných osob, které jsou oprávněny dítě 

vyzvednout ze školky/jeslí 

• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování předškolního 

vzdělávání/ služby péče o dítě v dětské skupině. 

c) Ochrana práv pro případ eventuálního sporu 

• Zpracování osobních údajů zákonného zástupce dítěte v omezeném rozsahu nezbytném 

pro účely oprávněných zájmů Jahody/školy spočívajících v zajištění ochrany práv pro 

případ eventuálního sporu. 

d) Zasílání newsletterů (obchodních sdělení) 

● Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Jahody/školy spočívajících 

v zasílání informací o svém provozu a souvisejících nabídkách, jakož i zasílání dalších 

obchodních sdělení souvisejících s činností Jahody/školy prostřednictvím elektronických 

prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve 

znění pozdějších předpisů.  
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e) Pořízení a použití obrazových, zvukových či audiovizuálních záznamů dětí a jejich 

zákonných zástupců pro účely propagace Jahody/školy 

• Jahoda/škola tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává za účelem prezentace 

a propagace Jahody/školy a její činnosti ve výroční zprávě, ročence či PR tiskových 

materiálech, na webových stránek, na sociálních síti či na nástěnce Jahody/školy a to 

pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

Více informací o zpracování osobních údajů v jeslích naleznete ZDE. 

Více informací o zpracování osobních údajů v mateřské škole naleznete ZDE. 

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY A TERÉNNÍ PROGRAM  

a) Poskytování sociálních služeb 

• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování sociální 

služby podle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež a terénní program podle § 69 stejného zákona, pokud služba není 

poskytována anonymně. 

b) Pořádání jednodenních či vícedenních akcí 

• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy 

c) Propagace Jahody a její činnosti 

• Na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů 

(fotografie, audio a video záznam). 

 

Více informací o zpracování osobních údajů v nízkoprahových centrech a v rámci terénního programu 

naleznete ZDE. 

KOMUNITNÍ CENTRA 

 

a) Poskytování služeb (kurzů apod.) prostřednictvím internetového obchodu, zajištění 

účasti na konání kurzů 

• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření, změnu, ukončení a plnění 

smlouvy o poskytnutí služby (realizace kurzu či jiné akce) a dále z důvodu plnění 

právních povinností (např. dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

b) Vedení zákaznického účtu v rezervačním systému 

• Pokud se zákazník zaregistruje v internetovém obchodě, Jahoda zpracovává osobní 

údaje zákazníků a účastníků kurzů, a to za účelem vedení zákaznického účtu 

a přehledu docházky účastníků. Právním titulem ke zpracování je plnění smlouvy, 

resp. jednání za účelem uzavření smlouvy a následného převzetí objednaného zboží 

či poskytnutí objednané služby. 

c) Ochrana práv pro případ eventuálního sporu 

https://jahoda.cz/wp-content/uploads/2021/09/Informace-o-zpracování-osobních-údajů_jesle.pdf
https://jahoda.cz/wp-content/uploads/2021/04/%C5%A0kolka-JAHODA_Informace-o-zpracov%C3%A1n%C3%AD-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-GDPR.pdf
https://jahoda.cz/wp-content/uploads/2021/09/Informace-o-zpracování-osobních-údajů_sociální-služby.pdf
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• Zpracování osobních údajů zákazníka např. v souvislosti s vyřizováním reklamací, a to 

v omezeném rozsahu nezbytném pro účely oprávněných zájmů Jahody spočívajících 

v zajištění ochrany práv pro případ eventuálního sporu. 

d) Zasílání newsletterů (obchodních sdělení) 

• Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Jahody spočívajících 

v zasílání informací o svém provozu a souvisejících nabídkách, jakož i zasílání dalších 

obchodních sdělení souvisejících s činností Jahody prostřednictvím elektronických 

prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, 

ve znění pozdějších předpisů.  

e) Propagace Jahody a její činnosti 

• Na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů 

(fotografie, audio a video záznam). 

 

Více informací o zpracování osobních údajů v komunitním centru naleznete ZDE. 

NÁVŠTĚVNÍCI WEBOVÝCH STRÁNEK JAHODY 

 

a) Použití souborů cookies a analýza webových stránek 

• V případě, že používáte webové stránky www.jahoda.cz, souhlasíte se 

shromažďováním souborů cookies, které Jahoda na svých webových stránkách 

používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich 

návštěvnosti, k propojení se sociálními sítěmi, a za účelem optimalizace 

marketingových aktivit, tj. např. nabízení reklamy na zboží na základě vyhodnocení 

Vašeho zájmu o zboží. 

• V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů 

cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.  

 

Více informací o používání cookies a možnosti zamezit zpracování údajů z nich naleznete ZDE. 

 

 

3. PŘÍJEMCI (KATEGORIE PŘÍJEMCŮ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Jahody a jejích zaměstnanců, resp. 

školy a jejích zaměstnanců zpracovávány rovněž smluvními partnery školy. Externí partnery, kteří jako 

zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Jahoda/škola pečlivě vybírá a svěří osobní 

údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních 

opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, 

neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, 

nebo neoprávněnému přístupu k nim.  

 

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou 

být: 

 

• osoby, které pro Jahodu/školu zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé 

technologií, které Jahoda/škola pro tyto služby využívá 

https://jahoda.cz/wp-content/uploads/2021/09/Informace-o-zpracování-osobních-údajů_KRC-Albertov.pdf
http://www.jahoda.cz/
https://jahoda.cz/wp-content/uploads/2021/03/Z%C3%A1sady-pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD-cookies_JAHODA-z.-%C3%BA..pdf
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• osoby, kterým Jahoda/škola poskytuje údaje za účelem vedení účetnictví a ekonomického 

poradenství; 

• právní zástupce za účelem ochrany práv Jahody/školy. 

• osoby, které na webových stránkách Jahody/školy mají umístěny prvky umožňující sbírání 

osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek (obvykle však v tzv. 

pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání přímých identifikačních údajů), tj. 

zejména osoby provádějící prostřednictvím cookies analýzu návštěvnosti našeho webu 

a provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou a údajů získaných ze 

souborů cookies (včetně remarketingu). 

Jahoda je dále povinna některé Vaše osobní údaje a údaje dítěte předávat na základě platných právních 

předpisů subjektům oprávněným ze zákona (např. zdravotní pojišťovna dítěte, MPSV apod.) a dále 

orgánům státní správy, soudům, exekutorům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti 

s případným správním, trestním a občanským soudním řízením. 

Škola je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů 

subjektům oprávněným ze zákona (např. zřizovatel, zdravotní pojišťovna dítěte, Česká školní inspekce, 

MŠMT apod.). 

 

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování 

Vašich osobních údajů.  

V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracováváme Vaše 

osobní údaje po dobu určenou právními předpisy. 

V případě plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi 

Vámi a Jahodou/školou a dále následujících 10let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména 

s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Jahodě/škole. 

 V případě našeho oprávněného zájmu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou dle 

jednotlivých účelů, a to s ohledem na konkrétní oprávněný zájem. 

V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 

uvedenou v tomto souhlasu 

 

 

5. VAŠE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva: 

• Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování 

na souhlasu založeno); 

• Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se 

Vás týkají, jsou či nejsou Jahodou/školou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat 

přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 GDPR); 

• Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, 

běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále 
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právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to 

technicky proveditelné); 

• Právo na opravu (právo požadovat, aby Jahoda/škola bez zbytečného odkladu opravilo 

nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají); 

• Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Jahoda/škola omezila zpracování, mj. 

v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Jahoda/škola ověřuje správnost údajů; nebo 

pokud by ze strany Jahody/školy byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete 

provést jejich výmaz); 

• Právo na výmaz (právo požadovat, aby Jahoda/škola Vaše osobní údaje bez zbytečného 

odkladu vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly 

shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Jahodou/školou 

zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany 

Jahody/školy byly osobní údaje zpracovávány protiprávně); 

• Právo na námitku; 

• Právo obrátit se svým podnětem na: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

tel.: 234 665 111 

web: www.uoou.cz 

 

 

6. KONTAKTNÍ ÚDAJE A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se 

můžete obrátit na Jahodu písemně na adrese Vybíralova 969/2, Černý Most, 198 00 Praha 9 či na tel. 

č. + 420 281 916 352 nebo e-mailové adrese: info@jahoda.cz. 

 

 

V souladu s požadavky příslušných právních předpisů Soukromá mateřská škola Jahoda jmenovala 

pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet ve všech záležitostech 

souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů Soukromou mateřskou školou Jahoda a výkonem 

Vašich práv. 

 

Jmenovaným pověřencem pro mateřskou školu je Mgr. Štěpán Vršťala, tel. č. + 420 725 943 213, 

email: stepan.vrstala@jahoda.cz.  
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