Informace o zpracování osobních údajů
MŠ Lažiště, Lažiště 93, 384 32, Lažiště, tel. č.: 725 067 886, zastoupena: Janou Korytarovou ředitelkou
školy, správce osobních údajů (dále jen „správce“) připravil tento dokument za účelem splnění

povinností informovat občany, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování
jejich osobních údajů, případně o okolnostech zpracování osobních údajů jejich nezletilých dětí, u
kterých subjekty údajů vykonávají rodičovskou odpovědnost. Správce je povinen informovat
subjekty údajů o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údaj (dále jen „Zákon po zpracování osobních údajů“) a Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen GDPR“).
Tento dokument je dostupný také na webových stránkách správce.
Kontaktní údaje na správce osobních údajů:
MŠ Lažiště, Lažiště 93, 384 32, Lažiště, tel. č.: 725 067 886, zastoupena: Janou Korytarovou ředitelkou
školy.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Jan Kotrba, Budovatelská 1195, 383 01 Prachatice, 608 641 030.
1. Účely, v rámci kterých budou osobní údaje správcem zpracovávány jsou konkrétně
popsány v záznamech o činnostech zpracování, jedná se zejména o následující:
Evidence žáků školy
Provoz MŠ
Provoz školní družiny
Poskytnutí pedagogicko-psychologického poradenství
2. Právní základ zpracování:
Správce zpracovává osobní údaje, jelikož je to nezbytné pro splnění právních povinnosti
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Tyto povinnosti vyplývají zejména z následujících
právních předpisů:
zákon č. 61/2004 Sb., školský zákon
zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.
zákon č. 563/1991, o účetnictví
vše ve znění pozdějších předpisů.
V případech, kdy bude vyžadován souhlas ke zpracování osobních údajů, bude o takový
souhlas subjekt údajů, případně zákonný zástupce požádán.
Tento výčet není vyčerpávající a na požádání bude poskytnuta konkrétní informace ke
konkrétnímu zpracování
3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce
mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zákonů ČR získávat od správce
osobní údaje, jedná se zejména o orgány veřejné moci, ti jsou definování
v jednotlivých záznamech o zpracování osobních údajů, které jsou uloženy u správce,
na vyžádání lze vyjmenovat u konkrétního zpracování.
b) Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje jsou součástí spravované dokumentace nakládání s touto dokumentací
je upraveno v dokumentu Spisový a skartační plán.
Osobní údaje nejsou předávány do 3. zemích a mezinárodním organizacím.

4. Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů, máte právo na:
a) Právo být informovaný (o tom, proč a jak jsou osobní data zpracovávána a chráněna).
b)
Právo na přístup (dozvědět se všechny osobní údaje, které o Vás zaměstnavatel
zpracovává).
c)
Právo na opravu (opravit data, která nejsou v souladu se skutečností).
d)
Právo na výmaz (nazývá se též právo být zapomenut – lze jen částečně, viz směrnice k
GDPR)
e)
Právo na omezení zpracování (zpracovávat osobní data jen pro určité účely).
f)
Právo na přenositelnost (poskytování Vašich dat jiné organizaci).
g)
Právo vznést námitku (na cokoli v souvislosti s osobními údaji).
h)
Práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním (výběr pro
různé akce).
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních
předpisů o ochraně osobních údajů. Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro
území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
(www.uoou.cz).
V určitých případech lze uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené
s poskytnutím požadovaných informací.

