
VNITŘNÍ PŘEDPIS O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Obecná ustanovení 
1.1.  Na základě nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.  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 
„nařízení GDPR“), vydává Spolek Hvozdík, IČO 22895116, se sídlem Hvozdnice 24, 252 05, 
zapsaný ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 22734 u Městského soudu v Praze, 
tento vnitřní předpis. 
1.2.  Správcem  osobních  údajů  je  spolek.  Zpracovatelem  osobních  údajů,  které  souvisí 
s provozem Lesního klubu Hvozdík je klub.
1.3.  Osobou  odpovědnou  za  zpracování  osobních  údajů  spolku  je  Hana  Gazdová,  
tel. 603 957 866, e-mail: os.hvozdik@gmail.com

2. Působnost a zásady 
2.1. Tento vnitřní předpis upravuje 

 postupy  Spolku  Hvozdík  při  nakládání  s  osobními  údaji,  pravidla  pro  získávání, 
shromažďování,  ukládání,  použití,  šíření  a  uchovávání  osobních  údajů  a  některé 
povinnosti Spolku Hvozdík a Lesního klubu Hvozdík, jako zpracovatele, při nakládání 
s osobními údaji,

 pravidla  pro  zachování  zákonnosti,  korektnosti,  transparentnosti,  účelové  omezení, 
minimalizaci  údajů,  přesnost,  omezené  uložení,  důvěrnosti,  integrity,  dostupnosti 
a odolnosti systémů zpracovávajících osobní data/údaje v rámci organizace. 

2.2.  Účelem tohoto  vnitřního  předpisu  je  zajistit  soulad  s  GDPR a prokázat  naplnění  všech 
principů a požadavků GDPR. 

3. Zásady nakládání s osobními údaji 
3.1. Při nakládání s osobními údaji se členové Spolku Hvozdík řídí těmito zásadami: 

 postupovat při nakládání s osobními údaji v souladu s právními předpisy, 
 s osobními údaji nakládat uvážlivě, souhlas se zpracováním osobních údajů nenadužívat, 
 zpracovávat osobní údaje ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a dbát na to, 

aby tyto byly pravdivé a přesné, 
 zpracovávat  osobní  údaje  v  souladu  se  zásadou  zákonnosti  –  na  základě  právních 

předpisů, při plnění ze smlouvy, při plnění právní povinnosti správce, při ochraně životně 
důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zejména děti požívají vyšší 
ochrany), při ochraně oprávněných zájmů Spolku Hvozdík, při ochraně veřejného zájmu, 
a zpracování osobních údajů na základě souhlasu, 

 respektovat práva člověka, který je subjektem údajů, zejména práva dát a odvolat souhlas 
se zpracováním, práva na výmaz, namítat rozsah zpracování apod., 

 poskytovat při zpracování osobních údajů zvláštní ochranu dětem, 
 poskytovat informace o zpracování osobních údajů, 



 při  uzavírání  smluv  a  právním  jednání  postupovat  se  zřetelem  na  povinnost  chránit 
osobní údaje před zneužitím, 

4. Postupy Spolku Hvozdík při zpracování osobních údajů 
4.1. Spolek Hvozdík osobní údaje, které zpracovává, chrání vhodnými a dostupnými prostředky 
před zneužitím – osoba odpovědná za zpracování  osobních údajů dbá na uchování  osobních 
údajů v předem určených prostorách, na místech, v prostředí nebo v systému – specifikace je 
uvedena v dokumentu Spolku „Záznamy o činnostech zpracování“.
4.2. O zpracování osobních údajů má přehled osoba odpovědná za zpracování osobních údajů. 
Mezi základní opatření k zajištění ochrany osobních údajů patří ústní nebo písemná informace, 
písemná komunikace, stanovení povinností v pracovní smlouvě, v dohodě o provedení práce, ve 
smlouvě,  kterou Spolek Hvozdík  uzavírá  se  třetí  osobou  (nájemní  smlouva,  smlouva o dílo, 
smlouva o poskytování služeb), školení zaměstnanců. 
4.3. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů jednou za rok provádí zhodnocení postupů 
při nakládání a zpracování osobních údajů. O výsledku informuje členy Rady spolku a učiní 
stručný záznam v zápisu z jednání Rady. Zjistí-li se, že některé postupy Spolku Hvozdík jsou 
zastaralé, zbytečné nebo se neosvědčily, učiní bezodkladně nápravu. 
4.4. Každý zaměstnanec Spolku Hvozdík při nakládání s osobními údaji dbá práva na ochranu 
soukromí člověka jako subjektu údajů. Zaměstnanec osobní údaje nepředává ani nezveřejňuje. 
K předání  nebo  zveřejnění  osobních  údajů  je  oprávněna  výhradně  osoba  odpovědná  za 
zpracování osobních údajů.   
4.5.  Uplatněnou žádost týkající  se práva subjektů údajů řeší  osoba odpovědná za zpracování 
osobních údajů.
4.6.  Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů bez zbytečného odkladu (do 72 hodin od 
zjištění)  řeší  každý  bezpečnostní  incident  týkající  se  osobních  údajů,  vyhodnotí-li,  že  je 
nepravděpodobné, že by porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody subjektu údajů, 
porušení neohlašuje dozorovému orgánu. V případě, že je pravděpodobné, že incident bude mít 
za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, dítěte, zaměstnance, zákonného 
zástupce, jiné osoby, osoba odpovědná za zpracování osobních údajů tuto osobu vždy informuje 
a sdělí, jaká opatření k nápravě Spolek Hvozdík přijal. O každém incidentu se sepíše záznam. 
O každém závažném incidentu Spolek Hvozdík informuje Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Organizační opatření k ochraně osobních údajů 
5.1. Osobní údaje zpracovávané Lesním klubem Hvozdík jsou vedeny manuálně a jsou trvale 
uloženy v uzamykatelné skříni umístěné v kanceláři Spolku Hvozdík, Sloupecká 9, Měchenice, 
252 06. Přístup k osobním údajům má výhradně osoba odpovědná za zpracování osobních údajů. 
5.2.  Další  materiály  obsahující  osobní  údaje  dítěte  (výkresy  a  díla  dětí)  jsou  uloženy  v 
uzamykatelné  skříni  umístěné v jurtě,  do které má přístup výhradně průvodkyně a  v případě 
potřeby také koordinátorka. 
5.3. Osobní údaje zpracovávané v manuální podobě nelze vynášet ze Spolku Hvozdík a Lesního 
klubu  Hvozdík,  předávat  cizím  osobám  nebo  kopírovat  a  kopie  poskytovat  neoprávněným 
osobám. 
5.4.  Osobní  údaje  zpracovávané  v elektronické  podobě (https://hvozdik.mechenice.net)  jsou 
zabezpečeny na základě  jedinečného přihlašovacího jména a  hesla.  Při  práci  s  elektronickou 
evidencí nesmí osoba odpovědná za zpracování osobních údajů opouštět počítač bez odhlášení 
se, nemůže nechat nahlížet žádnou jinou osobu do dokumentů obsahujících osobní údaje a musí 
chránit utajení přihlašovacího hesla;  v případě nebezpečí jeho vyzrazení jej ihned změnit. Výběr 
fotografií z činnosti dětí je zveřejňován na webu školky a Facebooku , další fotografie je možné 
poskytnou zákonnému zástupci na vyžádání prostřednictvím elektronické služby „Úschovna.cz“. 



Výběr z fotografií  je  ukládán do kroniky školky.  Ke kronice  mají  přístup  výhradně zákonní 
zástupci dítěte. 
5.5. Pro komunikaci se zákonnými zástupci dítěte je určen e-mail os.hvozdik@gmail.com nebo 
školkový telefon 603 957 866.  Spolek Hvozdík ani Lesní klub Hvozdík nerozesílá v hromadném 
e-mailu individuální informace týkající se dítěte. Spolek i klub může rozesílat hromadné e-maily 
pouze přes skrytou kopii.  Osobní údaje dítěte a zákonných zástupců zpracovávané za účelem 
e-mailové  a  telefonické  komunikace  (jméno  a  příjmení  dítěte,  jméno  a  příjmení  zákonného 
zástupce,  e-mail,  telefonní  číslo)  nejsou  předávány  třetím  osobám.  Oprávněná  k  vyřizování 
e-mailové a telefonické komunikace je osoba odpovědná za zpracování osobních údajů, Hana 
Gazdová.
5.6. Osobní údaje zaměstnanců Spolku Hvozdík jsou uloženy v listinné podobě v uzamykatelné 
skříni umístěné v kanceláři Spolku Hvozdík a přístup k nim má osoba odpovědná za zpracování 
osobních údajů 
5.7. Zaměstnanci Spolku Hvozdík neposkytují bez právního důvodu žádnou formou osobní údaje 
zaměstnanců, dětí, zákonných zástupců dětí třetím osobám a institucím, tedy ani telefonicky, e-
mailem ani při osobním jednání. 
5.8. Seznamy dětí Lesní klub Hvozdík nezveřejňuje ani nepředává třetím osobám.
5.9. V propagačních materiálech Spolku Hvozdík, na školkovém webu www.hvozdik.cz  či na 
nástěnkách apod. lze se svolením zákonných zástupců uděleným podle občanského zákoníku 
a  souhlasem  ke  zpracování  osobních  údajů  podle  GDPR  uveřejňovat  výhradně  textové  či 
obrazové  informace  o  školních  akcích,  které  budou  zachycovat  podobu  dětí.    Lesní  klub 
Hvozdík  nezveřejňuje  jména  a  příjmení  dětí.  Zákonný  zástupce  má  právo  požadovat 
bezodkladné blokování či odstranění informace či fotografie či záznamu týkající se jeho osoby, 
který byl zveřejněn. 
5.10. Účetnictví Spolku Hvozdík je vedeno v zabezpečeném účetním programu Účto 2018 firmy 
Tichý a Ježek na základě jedinečného přihlašovacího jména a hesla.  
5.11.  Finanční  operace a pohyby na peněžním účtu Spolku Hvozdík vedených u Fio banky, 
č.ú.: 2200694966/2010.
5.12. Dokumentace školkového stravování je zpracovávána elektronicky na webové stránce 
Lesního klubu Hvozdík, je zabezpečena na základě jedinečného přihlašovacího jména a hesla, 
obsahuje jméno a příjmení zákonných zástupců dítěte. 
5.13. Při zápisu dětí do Lesního klubu Hvozdík jsou údaje žadatelů (dětí a zákonných zástupců) 
shromažďovány za účelem rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dle stanovených kritérií. Informace 
o výsledku přijímacího řízení je zákonnému zástupci dítěte sdělena ústně či písemnou formou 
e-mailem osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů.
5.14. Uzavírá-li Spolek Hvozdík jakoukoli smlouvu (nájemní smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu 
o  poskytnutí  služeb,  nepojmenovanou  smlouvu  apod.),  k  jejímuž  plnění  je  zapotřebí  druhé 
smluvní straně poskytnout osobní údaje, vždy ve smlouvě druhé smluvní straně uloží povinnost: 

 přijmout všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření s přihlédnutím ke 
stavu techniky,  povaze zpracování,  rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům 
zpracování k zabránění jakéhokoli narušení poskytnutých osobních údajů, 

 nezapojit do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu Spolku 
Hvozdík, 

 zpracovávat osobní údaje pouze pro plnění smlouvy (vč. předání údajů do třetích zemí 
a mezinárodním organizacím); výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou určité povinnosti 
uloženy přímo právním předpisem, 

 zajistit,  aby  osoby  oprávněné  zpracovávat  osobní  údaje  u  dodavatele  byly  zavázány 
k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, 



 zajistit,  že  dodavatel  bude spolku  bez  zbytečného  odkladu  nápomocen  při  plnění 
povinností  Spolku  Hvozdík,  zejména  povinnosti  reagovat  na  žádosti  o  výkon  práv 
subjektů  údajů,  povinnosti  ohlašovat  případy  porušení  zabezpečení  osobních  údajů 
dozorovému  úřadu  dle  čl.  33  nařízení,  povinnosti  oznamovat  případy  porušení 
zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34 nařízení, povinnosti posoudit vliv 
na ochranu osobních údajů dle čl. 35 nařízení a povinnosti provádět předchozí konzultace 
dle  čl.  36  nařízení,  a  že  za  tímto  účelem  zajistí  nebo  přijme  vhodná  technická 
a organizační opatření, o kterých ihned informuje spolek,

 po ukončení smlouvy řádně naložit se zpracovávanými osobními údaji, např. že všechny 
osobní údaje vymaže, nebo je vrátí spolku a vymaže existující kopie apod., 

 poskytnout  spolku  veškeré  informace  potřebné  k  doložení  toho,  že  byly  splněny 
povinnosti stanovené spolku právními předpisy, 

 umožnit  kontrolu,  audit  či  inspekci  prováděné  Spolkem  Hvozdík  nebo  příslušným 
orgánem dle právních předpisů, 

 poskytnout  bez  zbytečného  odkladu  nebo  ve  lhůtě,  kterou  stanoví  Spolek  Hvozdík, 
součinnost  potřebnou  pro  plnění  zákonných  povinností  Spolku  Hvozdík  spojených 
s ochranou osobních údajů, jejich zpracováním, 

 poskytnuté osobní údaje chránit v souladu s právními předpisy, 

6. Pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních 
údajů. 
6.1. Spolek Hvozdík a Lesní klub Hvozdík zpracovává osobní údaje, které: 

 souvisejí s pracovním a mzdovým zařazením zaměstnanců či smluvních pracovníků, se 
sociálním,  a  zdravotním  pojištěním  (např.  dosažené  vzdělání,  délka  praxe,  funkční 
zařazení apod.), 

 souvisejí s identifikací zákonných zástupců dětí (jméno, příjmení, bydliště, kontakt, např. 
telefonní  číslo  pro  případ  nutného  kontaktu  Lesního  klubu  Hvozdík  se  zákonným 
zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv dítěte, další údaje nezbytné např. 
pro vydání správního rozhodnutí apod.), 

 souvisejí s identifikací dítěte (datum narození, bydliště, údaj o zákonném zástupci, jméno 
a příjmení, apod.), 

 jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti, ochranu oprávněných zájmů Spolku Hvozdík 
nebo ve veřejném zájmu, 

6.2.  Spolek  Hvozdík  zpracovává osobní  údaje  na  základě  souhlasu  a  to  pro vnitřní  potřebu 
Spolku Hvozdík a Lesního klubu Hvozdík a pro propagaci a informační účely. Bližší informace 
a  výčet  zpracovávaných  osobních  údajů  je  uveden  na  dokumentu  „Souhlas  se  zpracováním 
osobních údajů“. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů na dobu trvání 
jeho členství ve Spolku Hvozdík nebo do jeho odvolání. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
pro účely propagace a informační účely uděluje na období 12 měsíců.

7. Některé povinnosti Spolku Hvozdík a Lesního klubu Hvozdík při zpracování osobních 
údajů 
7.1. Každý zaměstnanec Spolku Hvozdík je povinen 

 počínat si tak, aby neohrozil ochranu osobních údajů zpracovávaných Spolkem Hvozdík 
nebo  Lesním  klubem  Hvozdík,  povinnosti  při  ochraně  osobních  údajů  trvají  i  po 
ukončení pracovněprávního vztahu, 



 zamezit  nahodilému a neoprávněnému přístupu k osobním údajům zaměstnanců,  dětí, 
zákonných  zástupců  a  dalších  osob,  které  Spolek  Hvozík  nebo  Lesní  klub  Hvozdík 
zpracovává, 

 zabezpečit spisy s osobními údaji v uzamykatelných skříních, kartotékách a spisovnách, 
 odhlásit se z PC a heslem chráněných aplikací v případě nečinnosti, 
 zavést pravidla čistého stolu,
 při tisku a kopírování ihned vyzvedávat vytištěné a okopírované dokumenty, nekopírovat 

dokumenty s osobními údaji zbytečně, nepotřebné skartovat, 
 po skenování mazat dokumenty ze společného úložiště, 
 minimalizovat práce na pevném disku a přenosných zařízeních, 
 používat  silná  hesla  (osm znaků,  kombinace  malých  a  velkých  písmen  a  čísel  nebo 

speciálních znaků), 
 mezi další technická opatření patří především šifrování, antivirus a firewall, pravidelná 

aktualizace operačního systému, diferenciace přístupů v ICT systémech, pravidla pro e-
maily (kontrola adresátů,  mazání SPAMu, neotvírání nevyžádané pošty apod.), servis, 
zabezpečení wi-fi, školení ICT, pravidelné zálohování, archivace, 

 pokud  zjistí  porušení  ochrany  osobních  údajů,  neoprávněné  použití  osobních  údajů, 
zneužití osobních nebo jiné neoprávněné jednání související s ochranou osobních údajů, 
bezodkladně zabránit dalšímu neoprávněnému nakládání, zejména zajistit znepřístupnění, 
a ohlásit tuto skutečnost osobě odpovědné za zpracování osobních údajů

7.2. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je povinna
 informovat zaměstnance o všech významných skutečnostech, postupech nebo událostech 

souvisejících s nakládáním s osobními údaji ve spolku, a to bez zbytečného odkladu, 
 zajistit,  aby  zaměstnanci  byli  řádně  poučeni  o  právech  a  povinnostech  při  ochraně 

osobních údajů (pravidelná školení), 
 zajistit,  aby Spolek Hvozdík byl  schopen řádně doložit  plnění  povinností  při  ochraně 

osobních údajů, které vyplývají z právních předpisů. 
 
8. Postupy při uplatnění práv subjektu údajů 
8.1. Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva na základě písemné, ústní nebo elektronické 
žádosti zaslané na adresu os.hvozdik@gmail.com nebo na adresu Spolek Hvozdík, Hvozdnice 24, 
252 05.

 
Přílohy: 
1. Záznamy o činnostech zpracování 
2. Souhlas se zpracováním osobních údajů

mailto:os.hvozdik@gmail.com

