ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dům dětí a mládeže Příbram IV, Pod Šachtami 294 PSČ 261 01, IČO : 61904449,
zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
•
•
•
•
•
•
•

jméno a příjmení
datum narození
rodné číslo
IP adresa
telefon
e-mailová adresa
u dětí – škola, třída

Správce osobních údajů
Zpracování osobních údajů je prováděno Domem dětí a mládeže Příbram IV, Pod
Šachtami 294 PSČ 260 01, IČ0 61904449. Osobní údaje však pro DDM může
zpracovávat i externí účetní firma.
Důvody ke zpracování osobních údajů
Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro organizování mimoškolních aktivit
v rámci celoroční činnosti tohoto zařízení a pro bezproblémové používání webových
stránek.
Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo :
•
•
•
•

•

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné
žádat kopii těchto osobních údajů,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít
za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že
zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
případně na soud.

Kontaktní informace a zpětvzetí souhlasu
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například
zasláním e-mailu na adresu ddm@ddm.pb.cz nebo dopisu na adresu Dům dětí a
mládeže, Příbram IV, Pod Šachtami 294, PSČ 261 01.

V Příbrami, 1.9.2021
Mgr. Zdeněk K o l d a v.r.
ředitel DDM Příbram

