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Informační memorandum o ochraně osobních údajů 

Vážení rodiče, 

dovolte nám Vás informovat o tom, jak ve školce NestLingue, zřízené Lovelio s.r.o. (dále též „školka“),             
v souvislosti s nabízením,  sjednáváním, poskytováním a správou bankovních produktů a služeb 
zpracováváme Vaše osobní údaje. 

Smyslem Informačního memoranda je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje 
shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je 
smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká 
jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů. Seznamte se proto, prosím, s obsahem 
tohoto Informačního memoranda. 

1. Obecné informace 

Naše školka má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů klientů, které musíme 
dodržovat zejména  s ohledem na plnění zákonných a smluvních povinností, bezpečnost dětí i učitelů 
nebo výkon výchovně vzdělávací činnosti.  

V tomto  ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů své a služby nemohli vůbec 
poskytnout. Osobní údaje klientů zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, a to pro účely péče 
o Vás a naše ostatní klienty, abychom Vás mohli oslovovat s cílenou nabídkou produktů a služeb. K tomu 
potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas neudělíte,  mohou být námi poskytované služby 
omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni  zpracovávat. (např. 
zpracování fotografií a videí práce dětí ve třídách) O rozsahu omezení či úprav Vás informujeme. 

1.1 Zásady zpracování osobních údajů 

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů             
a dodržujeme zejména následující zásady: 

• Vaše osobní údaje vždy zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem, a to pro 
určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely; způsob zpracování osobních údajů je vždy slučitelný se 
stanovenými účely a zpracování osobních údajů probíhá pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem 
k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů, a to v rozsahu, který je 
přiměřený, relevantní a omezený ve vztahu ke stanoveným účelům, 



• Vaše osobní údaje chráníme jako školní tajemství; proto zpracováváme osobní údaje klientů 
způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení, ztrátě 
či poškození, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož  i k jinému 
zneužití, 

• vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné 
a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech, 

• v naší školce dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň 
zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními 
údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost  o informacích získaných v souvislosti se 
zpracováváním těchto údajů. 

2. Informace o zpracování osobních údajů 

2.1 Informace o správci a kontaktní údaje 

Správcem Vašich osobních údajů je naše školka, tj. NestLingue, zřízená Lovelio s.r.o., se sídlem Praha 4, 
Mezi Rybníky 244, PSČ 149 00, IČ 05912954, DIČ CZ05912954, společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 272894. 

Vaše dotazy přijmeme prostřednictvím e-mailu info@nestlingue.cz, nebo prostřednictvím telefonní linky 
+420 777 500 409. 

2.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

V naší školce jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec plní povinnosti 
stanovené právními předpisy, zejména poskytuje informace a poradenství v rámci naší banky, monitoruje 
soulad zpracování osobních údajů s právními předpisy,  komunikuje s dozorovým úřadem a plní další 
stanovené povinnosti. 

Kontaktní údaje pověřence: 
 Jméno: Klára Markuciová 
 Telefon: +420 777 277 980 , e-mail: klara@nestlingue.cz, datová schránka: 2uu6oj 

2.3 Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování 

2.3.1. Zpracování osobních údajů pro splnění právních povinností 

V souvislosti s výkonem školské činnosti je naše školka oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pro 
splnění celé řady zákonných povinností vyplývajících zejména ze školského zákona, ale i z jiných právních 
předpisů. To se týká zejména následujících povinností: 

•  plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci  (např. Hygienická stanice hl.m.Prahy, 
ČSI, atd.) 

•  vzájemné informování škol 
•  splnění archivačních povinností 

K takovému zpracování je školka oprávněna bez Vašeho souhlasu. 
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2.3.2. Zpracování osobních údajů pro uzavření a plnění smlouvy 

Naše školka zpracovává Vaše osobní údaje dále pro účely související s uzavřením nebo plněním smlouvy s 
Vámi. Jde zejména o: 

•  identifikační údaje, včetně rodného čísla Vašeho dítěte,  
•  kontaktní údaje v ČR i v zahraničí, 
•  údaje nezbytné k uzavření smlouvy. 

2.3.3. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem 

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává školka Vaše osobní údaje pro následující účely: 

•   péče o Vás a Vaše děti  
•  plnění závazků ze smlouvy (např. informace o dítěti,  národnost dítěte, lékařské vyjádření                

o dítěti, zdravotní pojišťovna, informace o třídě, ve které je sourozenec dítěte, identifikační 
údaje plátce za služby, uvedení osobních údajů zákonných zástupců v matrice školky, 
identifikační údaje jiné oprávněné osoby či osoby, kterou lze o dítěti informovat na základě 
plné moci, atd.), 

•  souvislosti s poskytováním služby (vzájemná interakce školky a rodičů, vnitropodniková                  
a pedagogická dokumentace správce ve vztahu k dítěti, zpracování údajů zaměstnanci či 
zpracovateli subjektu, fotodokumentace dětí, tříd či rodin a jejich prezentace na webových 
stránkách správce, ve foto-galeriích a foto-dokumentaci správce sdílené on-line či na 
sociálních sítích, prezentace v reportech tříd správce, prezentace ve videích ze tříd spráce, 
účast na soutěžích, atd.). 

2.3.4. Rozsah zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem 

Dítě - jméno, příjmení, přezdívka, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, jazyk používaný doma, 
zkušenost s předchozí školkou, trvalé bydliště, kontaktní telefon, kontaktní e-mail, 
Matka - jméno, příjmení, povolání, trvalé bydliště v ČR, trvalé bydliště v cizině, kontaktní telefon v ČR, 
kontaktní telefon v cizině, kontaktní e-mail v ČR, kontaktiní email v cizině, 
Otec - méno, příjmení, povolání, trvalé bydliště v ČR, trvalé bydliště v cizině, kontaktní telefon v ČR, 
kontaktní telefon v cizině, kontaktní e-mail v ČR, kontaktiní email v cizině, 
Zákonný zástupce - méno, příjmení, povolání, trvalé bydliště v ČR, trvalé bydliště v cizině, kontaktní telefon 
v ČR, kontaktní telefon v cizině, kontaktní e-mail v ČR, kontaktiní email v cizině, 
Údaje o tom, když neplatí školné rodič - název firmy, identifikační údaje firmy, sídlo firmy, korespondenční 
adresa, kontatkní email, kontaktní telefon, 
Lékař dítěte - jméno lékaře, telefon lékaře, pojišťovna dítěte, číslo pojištěnce, 

obecný dotazník o dítěti, způsob docházky a způsob platby školného.  

2.4 Kategorie zpracovávaných Vašich osobních údajů 

Školka zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Bližší 
informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů klientů jsou uvedeny v “Záznamech o činnostech s 
osobními údaji”, které naleznete na webové stránce školky zde. 
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2.5 Způsob zpracování osobních údajů 

Způsob, kterým školka zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované a elektronické 
zpracování.Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme 
písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými 
zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše školka. 

2.6 Příjemci osobních údajů 

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší školky v souvislosti s plněním jejich 
pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji dětí či klientů, pouze však v rozsahu, 
který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. 

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních 
údajů klientů školky, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu 
se zákonem. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme 
písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro 
zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama  školka. 
Zpravidla jde o fotografa školky, tiskaře, účetní a mzdovou firmu.  

2.6.1. V souladu s příslušnými právními předpisy je školka oprávněna nebo přímo, bez Vašeho souhlasu, 
povinna předávat Vaše osobní údaje: 

• příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich 
povinností a pro účely výkonu rozhodnutí, 

• (jiným školám v souvislosti se vzájemným informováním o vzdělávání dětí (jedná se zejména o kontakt 
se ZŠ či International Montessori School of Prague, která zajišťuje plnění povinné předškolní docházky 
dětem starším 5-ti let), 

• dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely zajištění 
mimoškolních aktivit či pořádání školkového výletu. 

2.6.2. S Vaším souhlasem předáváme Vaše osobní údaje dále: 

• některým zpracovatelům, jako např. fotograf školky, 
• jiným poskytovatelům služeb školce, jako např. tiskař školky, 
• v určitých případech dále úzce spolupracujeme s třetími osobami, jako například logopedem či 

pedagogicko-psychologickými poradnami. 

2.7 Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje dětí a klientů zpracovává školka pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich 
zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné 
pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, 
údaje vymažeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili 
obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme  potřebu 
zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje 
zpracovávané pro účely: 



• uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou 
příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu 1 školního roku, 

• vzájemné komunikace, osobní údaje k tomu určená uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, 
• splnění archivačních povinností – osobní spisy dětí pod dobu 30 let a účetní agenda po ukončení 

smluvního vztahu po dobu 10 let. 

2.8 Právo odvolat souhlas 

V tomto Informačním memorandu jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je 
pro některé účely smíme  zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů nejste školce povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat.  

Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím 
příslušný  souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále 
zpracovávat k účelům jiným. Pokud  neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme především 
odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky svých služeb. 

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím na školku 
písemně e-mailem na info@nestlingue.cz. 

2.9 Právo vznést námitku 

V případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů školky, jste 
oprávněn/a vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě školka Vaše osobní údaje dále 
nezpracovává, pokud Vám neprokáže  závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad 
Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Právo 
vznést námitku lze uplatnit shodně jako odvolání souhlasu či jiná práva. 

2.10 Zdroje osobních údajů 

Osobní údaje klientů získáváme zejména: 

• od samotných klientů, a to přímo, např. při uzavírání smluv týkajících se poskytovaných služeb, 
• z veřejně dostupných zdrojů (například při fakturaci ověřujeme veřejné rejstříky, evidence či seznamy, 

webové stránky), 
•  z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů. 

2.11 Vaše ostatní práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Právo na přístup k osobním údajům: máte právo požádat školku o potvrzení, zda Vaše osobní údaje 
skutečně zpracováváme, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a ke 
stanoveným informacím. Školka Vám v případě Vašeho zájmu poskytne kopii zpracovávaných osobních 
údajů.  

Budete-li mít zájem o přehled Vašich zpracovávaných osobních údajů, kontaktujte nás na email 
info@nestlingue.cz. 
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Právo na opravu - máte právo, aby školka bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které 
o Vás zpracovává.  Máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím 
dodatečného prohlášení. Budete-li nás chtít  upozornit na potřebu aktualizovat Vaše osobní 
údaje,kontaktujte nás na email info@nestlingue.cz. 

Právo na výmaz - („právo být zapomenut“): máte právo, aby školka bez zbytečného odkladu vymazala 
Vaše osobní údaje,  pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu 
nepotřebnosti zpracovávaných osobních údajů pro stanovené účely či protiprávnosti jejich zpracování). 
Budete-li názoru, že nastaly důvody, pro něž by školka Vaše osobní údaje nebo některé z nich neměla dále 
zpracovávat, kontaktujte nás na email info@nestlingue.cz. 

Právo na omezení zpracování - máte právo na to, aby školka omezila zpracování Vašich osobních údajů, 
pokud je dán  některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepřesnosti 
zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti  jejich zpracování, nebo námitky vůči zpracování 
osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech). Budeteli  požadovat, aby školka 
zpracování Vašich osobních údajů omezila, kontaktujte nás na email info@nestlingue.cz. 

Právo na přenositelnost údajů - máte právo od školky získat osobní údaje, které se Vás týkají. Takové právo 
se však týká pouze Vašich  osobních údajů, které jste nám poskytl/a, které jsou zpracovávány 
automatizovaně, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na  smlouvě. Budeteli požadovat přenos údajů, 
kontaktujte nás na email info@nestlingue.cz. 

Právo podat stížnost - pokud se domníváte, že při zpracováním Vašich osobních údajů naší bankou 
dochází k porušení příslušných právních předpisů, můžete se obrátit se svou stížností na: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
https://www.uoou.cz/ 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 

3. Technická ochrana Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje uchováváme v zabezpečených prostorách i zabezečeném počítači, ke kterým má 
přístup pouze oprávněná osoba. Sdílení se zpracovately je uskutečňováno většinou elektronickou či 
tištěnou formou též pouze oprávněnou osobou. 

4. Elektronické komunikační prostředky 

Naše banka v rámci péče o klienty rozvíjí technologie. Jde zejména o služby spojené s užíváním internetu 
a s užíváním sociálních sítí. Veškeré osobní údaje získané o Vás v této souvislosti zpracováváme v souladu   
s podmínkami a zásadami uvedenými v tomto Informačním memorandu. 

Webové stránky - veškeré osobní údaje získané o Vás při Vašem kontaktu se školkou touto cestou, 
chráníme a zpracováváme v souladu s podmínkami a zásadami  uvedenými v tomto Informačním 
memorandu. 
Sociální sítě - můžete být s námi v kontaktu i prostřednictvím různých sociálních sítí. Tyto komunikační 
kanály používáme hlavně jako  prezentační nástroje či podporu rodičům pro činnosti dětí v domácím 
prostředí. I zde chráníme a zpracováváme v souladu s podmínkami a zásadami  uvedenými v tomto 
Informačním memorandu. 
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Cookies - při poskytování svých služeb využíváme také cookies, což jsou malé textové soubory, které se 
ukládají na počítač uživatele při prvním načtení webové stránky. Díky těmto souborům můžeme snadněji 
identifikovat způsob, jakým  návštěvníci s obsahem našich webových stránek pracují. To nám pomáhá 
komunikovat vstřícněji s návštěvníky našich webových stránek, případně efektivněji zacílit náš marketing. 
Bližší informace o cookies najdete na webových stránkách školky zde. 

5. Informační memorandum 

Toto Informační memorandum je platné a účinné ke dni 25. 5. 2018. Aktuální znění Informačního 
memoranda je uveřejněno na webových stránkách školky. 

V Praze dne 20.5.2018 

 

Klára Markuciová 
ředitelka školky 

http://www.nestlingue.cz/#/kontakt/

