Zpracování osobních údajů
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1.

Úvodní ustanovení
Toto ujednání zohledňuje právní úpravu platnou ke dni jejího uzavření na území České republiky, zejména zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a
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“).
Pověření
Objednatel služeb (dále jen „Správce“) tímto pověřuje Plaveckou školu Regena (dále jen „Zpracovatel“) zpracováním
osobních údajů poskytovaných Správcem nebo shromažďovaným jménem Správce. Zpracovatel je povinen zpracovávat
osobní údaje pro Správce a na základě jeho pokynů.
Správce prohlašuje, že osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, jsou přesné, byly shromážděny v souladu s POOÚ a
že Správce plní veškeré povinnosti správce dle POOÚ.
Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů uvedené v bodě X. B písmen b) až e) tohoto ujednání a případně
další údaje zpřístupněné Správcem Zpracovateli vztahující se k subjektům údajů (dále jen „Osobní údaje“).

2.
IV.

Subjekty údajů jsou identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, jejichž kategorie jsou uvedeny v
písmen f), g) tohoto ujednání.

bodě X.,odst. C

Povaha a účel zpracování

1.

Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje ručně, v listinné podobě, tak automatizovaně v elektronické podobě. Bude
přitom využívat mimo jiné informační a komunikační techniky.

2.

Účely zpracování Osobních údajů jsou uvedeny v bodě X., odst. A písmene a) tohoto ujednání.

V.

1.

VI.
1.

Doba zpracování
Zpracování osobních údajů subjektu bude probíhat po dobu trvání konkrétního kurzu. Osobní údaje je Zpracovatel povinen
uchovávat pod dobu 5 let od ukončení konkrétního kurzu. Povinnosti týkající se ochrany osobních údajů se Zpracovatel
zavazuje plnit po celou dobu konkrétního kurzu.
Povinnosti zpracovatele
Zpracovatel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Správce;
b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala
zákonná povinnost mlčenlivosti;
c) zapojit do zpracování dalšího zpracovatele pouze po předchozím informování Správce a bez toho, aby správci poskytl
možnost vůči zapojení tohoto dalšího zpracovatele vyslovit námitky; se zapojením dalších zpracovatelů za výše
uvedených podmínek Správce souhlasí;
d) zohledňujíce povahu zpracování, být Správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních
opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti Správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
e) být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Správce zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat
případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na
ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování
a informací, jež má Správce k dispozici;
f) v souladu s rozhodnutím Správce všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Správci po ukončení poskytování
služeb spojených se zpracováním, a vymazat jejich existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje
uložení daných osobních údajů; a
g) poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ, a umožnit
audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil, a k těmto auditům
přispěje.

VII.
1.

2.

Zabezpečení osobních údajů
Zpracovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
V případě, že Zpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Správci.

VIII.
1.

2.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že řádně plní všechny své povinnosti dle POOÚ, zejména:
a) zpracovává osobní údaje za účelem, v rozsahu, prostředky a způsobem dle tohoto ujednání zákonně, zejména obdržel a
má k dispozici platný souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů, pokud se na takovéto
zpracování tato povinnost vztahuje;
b) informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů, a to způsobem a v rozsahu stanoveném POOÚ;
c) umožňuje subjektům údajů vykonávat jejich práva dle POOÚ;
d) likviduje osobní údaje, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány;
e) plní veškeré své další povinnosti dle POOÚ;
f) a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu konkrétního kurzu.
Vznikne-li Zpracovateli v důsledku nesplnění povinnosti Správce dle POOÚ újma (škoda i nemajetková újma), zavazuje se
Správce Zpracovateli tuto újmu v plném rozsahu nahradit. Náhrada škody bude zahrnovat zejména (i) náhradu újmy (škody
i nemajetkové újmy) subjektům údajů ve smyslu POOÚ a (ii) náhradu pokut uložených Zpracovateli ÚOOÚ či jiným orgánem
veřejné moci.

IX.

1.

Závěrečná ustanovení
Zpracovatel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, nejsou zbaveni
mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení konkrétního kurzu, bez ohledu na trvání
poměru uvedených osob k Zpracovateli.

X.

Podrobnosti zpracovávání osobních údajů

A.

Účely zpracovávání

a)

B.

poskytování plavecké výuky, pořizování fotografií pro účely správce

Typy osobních údajů
b)

jméno

c)

příjmení

d)

datum narození

e)

informace o zdravotním stavu, který omezuje, či brání plavecké výuce

C.

Kategorie subjektů údajů
f)

dítě (osoba mladší 15 let)

g)

správce (rodič, zákonný zástupce)

