Informace o zpracování osobních údajů
V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení
GDPR) dovolujeme si Vás informovat o tom, jak škola zpracovává Vaše osobní údaje.

Kdo spravuje Vaše osobní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je:
Mateřská škola Lípánek, příspěvková organizace
Prosenická Lhota 47
264 01 Prosenická Lhota
Zastoupená ředitelkou školy: Mgr. Marcelou Horníkovou
IČO: 71294732
(dále v textu jen Škola)

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Školy?
Jako orgán veřejné moci musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá
chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Sdružení obcí Sedlčanska
Náměstí T. G. Masaryka 32
264 01 Sedlčany
IČO: 61904040
Tereza Kuchařová
e-mail: kucharova@sedlcansko.cz
tel.: 732 212 564, 606 940 207

Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?
Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv,
které se týkají přímo Vašich osobních údajů a údajů Vašeho dítěte, používaných v rámci školské
činnosti. Pověřenec vše odborně vyhodnotí, poskytne základní informace a konzultaci, předá správci a
doporučí řešení. Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními
předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Z jakého důvodu zpracovává Škola Vaše osobní údaje?
Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se dětí a dalších subjektů údajů Školy v rámci
školské činnosti a funkce zaměstnavatele. Většina osobních údajů subjektů je tedy zpracovávána na
základě povinností, uložených Škole zvláštními předpisy, případně smlouvami. Pokud jsou některé
osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu
subjektu údajů (zákonných zástupců, prarodičů, zaměstnanců, aj.).

Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích?
Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy Školy
popř. po dobu nezbytně nutnou dle účelu zpracování.

Jaká máte vůči nám, jako správci Vašich osobních údajů, práva?
Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům, opravili
Vaše osobní údaje, které nejsou přesné, vymazali Vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny
podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům?
Můžete nás požádat o sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informaci o zpracovávání těchto
údajů.
Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiné osoby?
Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům a osobním údajům Vašich dětí. Pokud
chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc.

Jakým způsobem můžete takovou žádost podat?
Škola přijímá žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou.
Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření je nezbytné pro ochranu osobních
údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.
Způsoby ověřování totožnosti:
- Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů.
- Ověření totožnosti v kanceláři Školy.
- Žádost je podepsána ověřeným podpisem.
Jiný způsob ověřování není přípustný.

Do kdy mi poskytnete odpověď?
O přijatých opatřeních Vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých
případech však můžeme lhůtu prodloužit.

Kolik taková žádost stojí?
Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat
úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též
odmítnout.

Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.
Pokud udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím
však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho
odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje správně?
V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte
právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto informace průběžně kontrolujeme a můžeme je příležitostně měnit tak, aby byl dodržen soulad
s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů.
Poslední změna byla provedena 25. 5. 2018
ředitelka školy:

