Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořízením a použitím fotografie a audiovizuálního
záznamu

Bajková školka jsou služby provozovány spolkem Ride2sCool, z.s., IČO: 22855734, se sídlem č. p.
168, 768 11 Záříčí, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L,
vložka č. 15071, (dále také jako „Ride2sCool“ nebo „Poskytovatel“).
„Objednatelem“ se rozumí osoba, která na internetových stránkách www.bajkovaskolka.cz uzavírá
s Ride2sCool jednotlivé smlouvy na poskytnutí služeb Bajkové školky. Objednatelem může být pouze
osoba plně svéprávná. Objednatelem je rovněž myšlen i zákonný zástupce účastníka, který na
internetových stránkách www.bajkovaskolka.cz uzavírá s Ride2sCool jednotlivé smlouvy na
poskytnutí služeb Bajkové školky ve prospěch účastníka.
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Objednatel přihláškou na internetových stránkách www.bajkovaskolka.cz uděluje Ride2sCool
souhlas se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka a případně také souhlas
s pořízením a použitím fotografie nebo jiného audiovizuálního záznamu za účelem propagace
Ride2sCool a zveřejnění těchto záznamů na webových stránkách www.bajkovaskolka.cz a na
sociálních sítí Facebook, Instagram a na stránkách www.youtube.com a www.vimeo.com.
Správcem údajů je Ride2sCool, který určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní
údaje objednatele a účastníka budou zpracovávat. Tyto osobní údaje Ride2sCool nebude
předávat třetím osobám. Rides2Cool nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů a
osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU)
č. 2016/697 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 - GDPR) a souvisejících českých právních předpisů.
Ride2sCool zpracovává osobní identifikační a kontaktní údaje objednatele a účastníka uvedené
ve smlouvě, jako jsou jméno a příjmení objednatele a účastníka, datum narození objednatele a
účastníka, adresa objednatele, email objednatele, telefonní číslo objednatele, či údaje sdělené
Ride2sCool pro účely uzavření a správy smlouvy, pro plnění svých právních povinností nebo se
souhlasem objednatele pro účely reklamy a marketingu, zasílání novinek o zboží a službách
správce a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., a to včetně
obchodních sdělení zasílaných elektronickými prostředky, případně pro jiný účel, ke kterému
udělil objednatel souhlas.
U Ride2sCool nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
Objednatel souhlasí s tím, že zpracováním osobních údajů může Ride2sCool pověřit třetí osobu,
jakožto zpracovatele. V současné době nejsou osobní údaje zpracovávány žádným
zpracovatelem. Pokud by v budoucnu došlo k pověření zpracovatele, bude o tomto subjekt
údajů písemně informován.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, po kterou je Rides2Cool
potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů
Rides2Cool a v případě osobních údajů pro účely reklamy a marketingu a zasílání obchodních
sdělení po dobu 36 měsíců od udělení souhlasu s jejich zpracováním nebo do jeho odvolání.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
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Objednatel může za stanovených podmínek uplatnit veškerá níže uvedená práva, které mu
přiznávají právní předpisy, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):
 právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány
osobní údaje a jaká jsou práva objednatele;
 právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních
údajů, a to e-mailem na roman@bajkovaskolka.cz nebo písemně zaslaným
odvoláním na adresu sídla Rides2Cool;
 právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas s pořízením a použitím
fotografie nebo jiného audiovizuálního záznamu, a to e-mailem nebo písemně
zaslaným odvoláním na adresu sídla Rides2Cool;
 právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s
jejich zpracováním ze strany Rides2Cool, příp. zpracovatelů;
 právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné
pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo
objednatelem oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány
nezákonně; nebo (v) pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním
osobních údajů dětí; (vi) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 právo na omezení zpracování osobních údajů,
 právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů, v případě vznesení
námitky proti dalšímu zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní
údaje pro tyto účely dále zpracovávány;
 právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci osobních údajů při
splnění zákonných podmínek;
 právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, pokud se
domníváte, že Rides2Cool porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů
na ochranu osobních údajů.
9. V případě porušení zabezpečení osobních údajů, zašle Ride2sCool objednateli oznámení.
10. Poskytnutí informací ohledně zpracování osobních údajů na základě žádosti objednatele
je prováděno v zákonných lhůtách, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti, a to
bezplatně, pokud se nejedná o zjevně neodůvodněné nebo nepřiměřené žádosti, zejména
protože se opakují.

Tyto podmínky poskytování služby byly schváleny poskytovatelem – spolkem Ride2sCool dne
8.3.2021
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