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Informace ke zpracovávání osobních údajů ve smyslu Evropského 
nařízení GDPR 

 
Dětské skupiny ČÁP zpracovávají osobní údaje dítěte, jeho zákonných zástupců a všech osob 
oprávněných vyzvednout dítě z dětských skupin (ČÁP – Doosan, Oranžový ČÁP, Zelený ČÁP, Žlutý ČÁP a 
Bílý ČÁP) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 
 
k mému dítěti (jméno a příjmení): …………………………………….. 
 
narozeného dne: ……………………………………………………….. 
 
navštěvující dětskou skupinu:  
 

  Bílý ČÁP (Běštín)     Žlutý ČÁP (Budínek)    ČÁP DOOSAN (Dobříš) 
     

  Oranžový ČÁP (Nový Knín)   Zelený ČÁP (Nový Knín Sudovice)    
 
Správce zpracovává tyto osobní údaje: 
 
K dítěti: 

1. Jméno a příjmení 
2. Datum narození 
3. Adresa bydliště 
4. Státní občanství 
5. Rodné číslo 
6. Informace o zdravotním stavu, popř. 

úrazech dítěte 
7. Fotografie a audiovizuálních záznamy 

 
 
 

K osobě rodiče: 
1. Jméno a příjmení 
2. Adresa bydliště 
3. Státní občanství 
4. Datum narození 
5. Telefon 
6. E-mail 
7. Počet dětí 
8. Název zaměstnavatele 
9. Číslo osobního dokladu 
10.  Číslo bankovního účtu 

K osobě pověřené rodiči k vyzvedávání dítěte z Dětských skupin: 
1. Jméno a příjmení 
2. Telefon 
3. Adresa 

 
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění výkonu činnosti dětských skupin provozovaných 
Správcem, primárně pak jako kontaktní údaje a údaje pro účely smlouvy s vámi, jakož i k subjektům 
vykonávajícím dohled nad předmětem činností Správce, jakož i ve vztahu k veřejným orgánům, jejichž 
prostřednictvím zajišťuje Správce čerpání dotací z veřejných zdrojů a dále pro uchovávání a archivování 
údajů dle zákonných požadavků. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu docházky dítěte do mateřské 
školy/dětské skupiny a archivovány dle příslušných právních předpisů. 
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zajišťovat 
externí zpracovatelé. Externím zpracovatelem je společnost Cloud2Air, která zpracovává za účelem správy 
docházkového systému dětí tyto údaje: jméno a příjmení dítěte, jméno a příjmení rodiče. Evidence 
docházky dětí je povinností při prokazování řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského 
sociálního fondu. 
Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro plnění povinností Správce při výkonu jeho 
činnosti. 
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Berete na vědomí, že máte právo: 
 

1. Vzít souhlas kdykoliv zpět 

2. Požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává 

3. Požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů 

4. Vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 

5. Požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů 

6. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se 

obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů 

7. Uplatnit veškerá další práva přiznaná Nařízením o ochraně osobních údajů 

 
Používání fotografií a audiovizuálních záznamů 

Souhlasíte s použitím fotografií a audiovizuálních záznamů, kde je zachyceno vaše dítě (zaškrtněte, 

prosím): 

□ K propagaci dětských skupin a příměstských táborů Správce na internetových stránkách Správce. 

□ V tiskových a propagačních materiálech Správce 

□ K propagaci dětských skupin a příměstských táborů na Facebooku 

 
Fotografie a audiovizuální záznam je vždy uveřejněn bez dalších identifikačních údajů dítěte. 

 
 
 
V …………………., dne …………………. 
 

 

………………….………………….……….. 

        podpis rodiče 

 
 
 
 


