
 

Ochrana Osobních údajů 

Informace 

     Pro naplnění zákonných povinností, které jsou spolku Educante z.s. jakožto správci 

a zpracovateli Osobních údajů fyzických osob uloženy, vám sdělujeme následující 

informace:          

     Osobní údaje fyzických osob při jejich zpracování v rámci činnosti našeho spolku 

považujeme vždy za důvěrné a shromažďujeme a zpracováváme je vždy jen v nezbytném 

rozsahu. K jejich zpracování přistupuji korektně, zákonným a transparentním způsobem, 

s maximální odpovědností.  

Zákonným důvodem Ochrany vašich osobních údajů je 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.a a zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

1. Správcem vašich Osobních údajů je: Educante z.s., IČ: 047 21 730, se sídlem třída 

Palackého 187/44, 697 01 Kyjov. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 21209. 

 

2. Kontaktní údaje Správce: Adresa Správce je totožná s jeho zapsaným sídlem. Adresa 

elektronické pošty info@educante.cz, telefonické spojení 776 760 784. 

 

3. Činnosti, které vykonáváme a které osobní údaje při nich zpracováváme: 

a) Činnosti pro podporu rodin 

b) Činnosti pro podporu seniorů 

c) Činnosti pro podporu a propojování mezigeneračních vztahů 

d) Činnosti pro podporu osob pečujících 

U podporovaných cílových skupin-klientů námi poskytovaných služeb - zpracováváme 

identifikační a kontaktní osobní údaje:   

• Jméno, příjmení, titul účastníka, dále 

• Bydliště 

• Datum narození 

• E-mail, číslo telefonu 

Jeli to nezbytné vzhledem k charakteru vyžádaných služeb, např. u klientů prožívajících těžké 

životní situace, krize, dlouhodobé zdravotní problémy, pečující o postižené a bezmocné osoby 

apod., zpracováváme též osobní údaje tzv. zvláštní kategorie, jejichž zpracování je pro kvalitní 

a profesionální poskytnutí našich služeb nezbytné. Zpracovávání této kategorie osobních údajů 

je vždy vázáno na výslovný souhlas klienta. 

a) Vzdělávání, osvěta 

Lektoři (a garanti): 

• Jméno, příjmení, titul lektora, dále 

• Datum narození a bydliště 

• E-mail, číslo telefonu 
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• Úplný profesní životopis 

• Doklady o vzdělání 

Účastníci: 

• Jméno, příjmení, titul účastníka, dále 

• Datum narození a bydliště 

• E-mail, číslo telefonu 

 

b) Zaměstnávání zaměstnanců 

• Datum narození 

• Rodné číslo 

• Číslo občanského průkazu 

• Bydliště 

• Číslo účtu u peněžního ústavu 

• Zdravotní pojišťovna 

 

4. Účely, pro které vaše Osobní údaje zpracováváme jsou následující: 

a) Plnění Smlouvy (např. Smlouvy o poskytnutí služeb spolku, Smlouvy o zapojení 

klientů do projektů a o účasti na aktivitách projektů, Pracovní smlouvy apod.), 

uzavřené mezi klientem (nebo zaměstnancem) na straně jedné a spolkem, správcem 

a zpracovatelem osobních údajů, na straně druhé. 

b) Plnění zákonných povinností (např. ve vztazích pracovněprávních). 

c) V ojedinělých případech pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu 

Osobních údajů nebo jiné fyzické osoby. 

d) Případně jiné důvody, pro které je vždy ke zpracování Osobních údajů vyžádán 

výslovný a předchozí, písemný souhlas. 

 

5. Doba uložení Vašich Osobních údajů: Pokud není doba uložení Vašich Osobních údajů 

stanovena právním předpisem jinak, činí maximálně 10 let. 

 

6. Předávání Vašich Osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám:  

a) Vaše Osobní údaje mohou být zpřístupněny Zpracovatelům, s nimiž mám 

uzavřenou smlouvu o Zpracování Osobních údajů, v případě plnění zákonných 

povinností orgánům státní moci nebo jiným osobám, určeným zákonem. 

b) Vaše Osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům spolku, pokud je to nezbytné 

pro plnění jejich pracovních úkolů. 

c) Vaše Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním 

organizacím. 

 

7. Pro ochranu Vašich Osobních údajů byl v rámci činnosti spolku přijat účinný soubor 

personálních, fyzických a technických opatření. 

 

8. Práva Subjektu údajů: Jako Subjekt údajů máte právo, abyste byl o shromažďování 

a zpracování Vašich Osobních údajů Správcem transparentně informován, máte právo 

na přístup k vašim Osobním údajům, na jejich opravu, na jejich výmaz („právo být 



 

zapomenut“), na omezení zpracování, na přenositelnost, právo vznést námitku proti 

zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na informaci o zdroji 

vašich osobních údajů. 

 

V Kyjově, dne 1. 1. 2023  

 

 


