INFORMACEO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecná informace o zpracování osobních údajů
V souvislosti s poskytováním základního vzdělávání budou Správcem zpracovávány osobní údaje. Pro účely
této informace se rozumí:
• Správce – Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ: 70991839 (dále jen „Správce nebo Škola“).
• Účely zpracování: Zajištění pracovně-právního vztahu a výplaty mezd, zajištění bezpečnosti zaměstnan-

ce při práci, Ochrana majetku Správce, monitorování a dokumentace technologického postupu z důvodu
předcházení významným ekonomickým ztrátám Správce a dalších legislativních povinností
• Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

1. Adresní, identifikační a další údaje vztahující se evidenci: Jméno, příjmení, rodné číslo, datum
narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popř. místo pobytu na území
České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na
území České republiky, Podněty pro jednání OSPOD, pro jednání přestupkové komis, Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka, kteří se účastní školy v přírodě nebo zotavovací akce , hlášení
trestných činů, neomluvená absence, umělecká díla
2. Údaje vztahující se výuce: datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění dítěte dle § 16 školského zákona, údaje o
mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti v souladu s § 16 školského zákona, údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského
zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole; dále informace o docházce,
3. Adresní a identifikační údaje Rodiče: jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, adresa pro
doručování písemností, telefonické spojení, evidované stížnosti, informace o darech
4. Fotografie, „výborní žáci“, a ostatní agenda s evidencí souhlasů: jméno, příjmení dítěte, obrazová podobizna, záznam na videu, úspěšné umístění na sportovních, či znalostních soutěžích,
publikované údaje v tiskovinách
• Doba Zpracování – Zpracování osobních údajů výše uvedenými účely bude probíhat kontinuálně po dobu

poskytování vzdělávání, jednotlivé evidenční záznamy se budou řídit spisovým a skartačním řádem, případně Záznamem o zpracování osobních údajů. Zpracování údajů kamerovým systémem a dalšími
systémy je vždy pouze na omezenou dobu a je detailně popsáno v Podrobné informaci o zpracování.
• Podmínky Zpracování - Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze ve stanoveném

rozsahu a účelem. K osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci a spolupracující osoby v
oblasti personální, mzdové a IT. Některé údaje (dle souvislosti) mohou být předány nadřízením školním
správním orgánům, Městu Bechyně, Spolupracujícím školám a organizacím a pod.. Údaje nebudou předány do 3. zemí nebo mezinárodním organizacím,
• Podrobnější informace lze získat: V souvislosti s ochranou osobních údajů se prosím obraťte na kance-

lář nebo na poradce přes ochranu osobních údajů:
Identifikace poradce v rámi ochrany osobních údajů: NOVAK SOFTWARE s.r.o.
IČ 26034166 se sídlem Branická 213/53, Praha 4, 140 00
Kontakt: gdpr@nsw.cz, Mantovská 697/1, Praha 10, 109 00
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• Poučení o zpracování osobních údajů dle zákona - Osobní údaje o zaměstnanci Správce zpracovává v

rozsahu, v jakém je zaměstnanec poskytl nebo v rozsahu v jakém je Správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a také Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a dalších pracovně právních povinností.
• Poučení o právech:

1. Požádáte-li Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce Vám takovou informaci
bez zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o: účelu zpracování osobních
údajů; rozsah osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo
rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a příjemci, případně kategoriích příjemců.
2. Máte rovněž právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným
Správcem.
3. Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: požádat Správce o vysvětlení (za
tímto účelem předně kontaktovat Pověřence) nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů
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