
 
 

Zásady ochrany osobních údajů 
Těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vám poskytujeme 
informace o tom, jak Bc. Veronika Zyklová (Bebecha.cz) získává a zpracovává osobní 
údaje. Zároveň vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracovávanými 
osobními údaji. Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, s 
účinností od 25. 05. 2018 zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
ze dne 27. 04. 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 EU“). Tento dokument bude pravidelně 
aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace. Aktualizované znění Zásad je účinné 
zveřejněním na internetové stránce www.bebecha.cz. Důsledně dbáme na to, aby osobní 
údaje dětí ani zákonných zástupců nebyly předávány třetím osobám bez zákonného 
důvodu. 

Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby 
byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli 
pojem nebo pasáž vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na kontaktní osobu 
uvedenou níže.  

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Zyklová, IČO 08134529, zapsaná Městským úřadem Dobříš, 
pod číslem 321104/U2013/952/St (dále jen „Bebecha.cz“), mail: info@bebecha.cz, tel: 
773 779 779. 

Bebecha.cz nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Se svými 
dotazy či podněty k problematice osobních údajů se obracejte na kontaktní osobu viz. 
výše. Při naší činnosti zpracováváme osobní údaje dětí a zákonných zástupců jen v 
rozsahu, který je nezbytný pro naše účely, vždy je zpracováváme se souhlasem 
zákonných zástupců. Jedná se o následující způsoby zpracování a níže uvedené účely:  

Typ osobních údajů -co uchováváme za údaje: 

Evidence dětí zpracovávaná za účelem zajištění kvality poskytované péče, provozních a 
organizačních záležitostí a pro účely kontroly podmínek poskytování péče. 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte, 
rodné číslo dítěte  



 
 
b) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z 
rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte  

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě 
pověření rodiče může pro dítě docházet 

d) dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou pečujeme o dítě 

e) údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě 

f) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte vč. kopie kartičky zdravotní pojišťovny 

g) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c) 

h) údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které 
by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě + potvrzení o zdravotní způsobilosti 
od lékaře 

i) údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti 
nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci  

Kontrolní orgány: Řídící orgán Krajská hygienická stanice  

Informace zpracovávané na základě souhlasu:  

Pokud Bebecha.cz zákonný zástupce udělí písemný souhlas (přičemž je umožněno 
samozřejmě vyjádřit či nevyjádřit svůj souhlas samostatně pro každý z níže uvedených 
účelů), pak bude Bebecha.cz  oprávněna: pořídit fotografické/video záznamy dětí 
zobrazující účast a průběh konaných aktivit s dětmi a tyto záznamy využít pro prezentaci 
Bebecha.cz způsobem odsouhlaseným v uděleném souhlasu (záznamy jsou 
uveřejňovány bez uvedení jména dítěte), zveřejnit výtvarné výrobky dětí na nástěnce v 
objektu Bebecha.cz  s uvedením jména a příjmení dítěte a na případných výstavách 
uspořádaných pro rodiče dětí.  

Pokud byste nám souhlas neudělili, nemá tato skutečnost vliv na péči o vaše dítě. 
Jediným důsledkem bude to, že ohledně dítěte nebudou uveřejňovány/zpřístupňovány 
žádné informace, které si nepřejete. Případně udělený souhlas je platný na dobu trvání 
uzavřené smlouvy o poskytování služeb péče o dítě Bebechou.cz (nebo do jeho 
odvolání). Pokud bude Bebecha.cz organizovat aktivity pro děti, které zajišťují externí 
poskytovatelé, jako např. lyžařské kurzy, plavecké kurzy apod., vyžádá si Bebecha.cz vždy 
souhlas zákonného zástupce s účastí dítěte na této aktivitě. Pokud bude zákonný 



 
 
zástupce s účastí na této aktivitě souhlasit, je Bebecha.cz oprávněna předat tomuto 
poskytovateli identifikační údaje dítěte, pokud je to nezbytné pro zajištění úhrady za tuto 
aktivitu či pro jiné oprávněné důvody.  

Pro řádné fungování Bebecha.cz potřebujeme uzavírat některé smluvní vztahy, jako např. 
s pronajímatelem prostor, pojišťovnou, externím poskytovatelem účetních služeb, 
poskytovatelem právních služeb, některých IT služeb, poskytovatelem externích aktivit – 
např. lyžařských či plaveckých kurzů. Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah 
osobních údajů (zpravidla jen identifikační a kontaktní údaje např. jméno a příjmení, 
bydliště, e-mail či telefon), které bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a 
jeho plněním. V této souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního 
vztahu  

Kamerové záznamy: Bebecha.cz nepoužívá kamerové systémy se záznamem. 

Soubory cookies: webové stránky www.bebecha.cz využívají cookies.  Facebook plugin se 
na našich stránkách zobrazí jako logo Facebooku nebo tlačítko "To se mi líbí". Přehled o 
pluginech na Facebooku naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. 
Při navštívení našich stránek, vytvoří plugin přímo spojení mezi vaším prohlížečem a 
serverem Facebook. Facebook tak přímá informace, že jste s vaší IP adresou navštívili 
naši stránku. Pokud kliknete na tlačítko "To se mi líbí" zatímco jste přihlášeni na vašem 
Facebookovém účtu, můžete propojit obsah našich stránek s vaším proflem na 
Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit naše stránky k vašemu uživatelskému účtu.  

Udělení souhlasu je DOBROVOLNÉ a již udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvolání 
souhlasu působí pouze do budoucna a jeho odvoláním tedy není dotčena zákonnost 
předchozího zpracování osobních údajů založeného na uděleném souhlasu.  


