
Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. , IČ: 024 60 327, se sídlem Křídlovická 513/30b, 

603 00 Brno, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 1396, 

dále jen „Sdružení Křídlo“, jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat členy 

Sdružení Křídlo o právním základu, účelu  a rozsahu zpracování osobních údajů, oprávněných zájmech 

a právech subjektu osobních údajů, o době uložení osobních údajů a zpracovateli osobních údajů 

v souladu s nařízením 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“). 

 

 Právní titul (zákonnost zpracování osobních údajů dle čl. 6 GDPR) během členství ve Sdružení 

Křídlo – členové Sdružení Křídlo 

- oprávněný zájem - stanovy Sdružení Křídlo v návaznosti na ust. § 214 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, týkající se členství ve spolku a z toho 

plynoucích práv a povinností členů spolku,  

- plnění smlouvy – poskytnutí daru Sdružení Křídlo na základě darovací smlouvy, k 

uzavření smlouvy dochází poskytnutím finanční částky na účet Sdružení Křídlo na základě 

vyplněného „anketního lístku“, který obsahuje jméno a příjmení dárce. 

 Účel a rozsah zpracování osobních údajů – účelem zpracování osobních údajů členů Sdružení 

Křídlo v rozsahu jméno, příjmení a podpis je zjištění členství a další komunikace se členy 

spolku včetně informování o činnosti spolku. Osobní údaje nejsou vedeny v elektronické 

podobě, ale jsou zaznamenány na tzv. „anketních lístcích“. Pokud člen Sdružení Křídlo 

současně „anketním lístkem“ poskytne Sdružení Křídlo dar, účelem zpracování osobních 

údajů v tomto případě bude evidence jednotlivých darů a jejich následného „roztřídění“ 

konkrétním třídám.  V případě zvolení člena Sdružení Křídlo třídním důvěrníkem dle ust. Čl. 

IX. „Třídní důvěrníci“ stanov Sdružení Křídlo je za účelem komunikace s třídními důvěrníky a 

informování o činnosti Sdružení Křídlo – svolání jednání Rady Sdružení Křídlo a Shromáždění 

třídních důvěrníků, rozeslání zápisů z jednání orgánů Sdružení Křídlo - Sdružení Křídlo 

s jednotlivými třídními důvěrníky využívána, a tedy zpracována, e-mailová adresa. 

 Zpracovatel – na základě smlouvy o zpracování osobních údajů je zpracovatelem osobních 

údajů v rozsahu jméno, příjmení a podpis osoba pověřená Sdružením Křídlo dle čl. XIV. 

stanov Sdružení Křídlo. Zpracovatelem e-mailové adresy je člen Rady Sdružení Křídlo, který je 

předsedkyní spolku pověřený svolávat zasedání Rady Sdružení Křídlo a Shromáždění třídních 

důvěrníků a o jednáních sepisuje zápisy, které rozesílá elektronicky třídním důvěrníkům. 

Zpracovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích.  Osobní 

údaje jsou po dobu zpracování uchovávány v uzamčených skříňkách v bezpečnostně 

zabezpečených prostorách (alarmy) v sídle spolku, v případě počítačů jsou tyto zabezpečeny 

před volným přístupem neoprávněných osob prostřednictvím autentizace.  

 Doba zpracování osobních údajů – po dobu aktuálního školního roku, ke dni 30. 6. dochází 

k fyzické likvidaci (skartaci) „anketních lístků, neaktuální e-mailové adresy jsou z adresářů 

vymazány.  

Právní titul (zákonnost zpracování osobních údajů dle čl. 6 GDPR) – nečlenové Sdružení Křídlo 

-  plnění smlouvy – poskytnutí daru Sdružení Křídlo na základě darovací smlouvy, k 

uzavření smlouvy dochází poskytnutím finanční částky na účet Sdružení Křídlo, které dar 

přijímá,  na základě vyplněného „anketního lístku“, který obsahuje jméno a příjmení 

dárce.   



 Účel a rozsah zpracování osobních údajů – anketní lístek obsahuje jméno a příjmení dárce za 

účelem evidence jednotlivých darů a jejich následného „roztřídění“ konkrétním třídám.  

 Zpracovatel – na základě smlouvy o zpracování osobních údajů je zpracovatelem osobních 

údajů v rozsahu jméno, příjmení a podpis osoba pověřená Sdružením Křídlo dle čl. XIV. 

stanov Sdružení Křídlo. Zpracovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných 

osobních údajích.  Osobní údaje jsou po dobu zpracování uchovávány v uzamčených 

skříňkách v bezpečnostně zabezpečených prostorách (alarmy) v sídle spolku, v případě 

počítačů jsou tyto zabezpečeny před volným přístupem neoprávněných osob prostřednictvím 

autentizace.  

 Délka zpracování osobních údajů – po dobu aktuálního školního roku, ke dni 30. 6. dochází 

k fyzické likvidaci (skartaci) „anketních lístků, neaktuální e-mailové adresy jsou z adresářů 

vymazány.  

 

Právní titul (zákonnost zpracování osobních údajů) – členové i  nečlenové Sdružení Křídlo 

- plnění smlouvy – poskytnutí daru Sdružení Křídlo na základě darovací smlouvy, která je 

v písemné formě uzavřena mezi dárcem a Sdružením Křídlo  

 Účel a rozsah zpracování osobních údajů – písemná darovací smlouva obsahuje jméno a 

příjmení dárce, kontaktní adresa, která se uzavírá na žádost dárce za účelem daňového 

zvýhodnění s ohledem na výši poskytnutého finančního daru.  

 Zpracovatel – na základě smlouvy o zpracování osobních údajů je zpracovatelem osobních 

údajů v rozsahu jméno a příjmení dárce, kontaktní adresa osoba pověřená Sdružením Křídlo 

dle čl. XIV. stanov Sdružení Křídlo. Osobní údaje jsou po dobu zpracování uchovávány 

v uzamčených skříňkách v bezpečnostně zabezpečených prostorách (alarmy) v sídle spolku, 

v případě počítačů jsou tyto zabezpečeny před volným přístupem neoprávněných osob 

prostřednictvím autentizace. 

 Délka zpracování osobních údajů – po dobu aktuálního školního roku, ke dni 30. 6. dochází 

k fyzické likvidaci písemných darovacích smluv, současně jsou také vymazány.  

 

Práva subjektu údajů  

Subjekt údajů je oprávněn požadovat po správci přístup k osobním údajům, právo na opravu 

nepřesných osobních údajů, právo na výmaz („tzv. právo být zapomenut“), právo na omezení 

zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních 

údajů. Subjekt údajů  je rovněž oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, pokud se bude domnívat, že došlo k porušení zásad 

zpracování osobních údajů.  

 

Slovník pojmů  

o OSOBNÍ ÚDAJE  

Veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;  

slovní (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, osobní stav, e-mail, telefonní číslo); obrazové 

(fotografie); síťové identifikátory (adresy int. protokolu, cookies);  



zvláštní kategorie osobních údajů: rasový a etnický původ, náboženské vyznání, členství v odborech, 

zdravotní stav, genetické údaje, biometrické údaje, sexuální orientace.  

 

o SUBJEKT ÚDAJŮ  

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se vztahují osobní údaje  

o SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Správce : Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, který sám nebo společně s jinými 

určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;  

o ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Zpracovatel: Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který 

zpracovává osobní údaje pro správce.  

o ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ŮDAJŮ 

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, který je prováděn pomocí nebo bez pomoci 

automatizovaných postupů.  

Příklady: shromáždění, zaznamenání, uložení, uspořádání, strukturování, vyhledání, nahlédnutí, 

použití, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, úprava nebo výmaz osobních údajů.  

 


