Informace o zpracování osobních údajů
S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě.

Povinné informace
Správce osobních údajů: Mateřská škola Pohoří, okres Praha - západ, příspěvková organizace, Pohoří
- Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy
Zpracovatel osobních údajů : Mateřská škola Pohoří, okres Praha - západ, příspěvková
organizace, Pohoří - Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy
Funkce a odpovědnost správce
Jako správce (Mateřská škola Pohoří) jsme odpovědni za zpracování Vašich osobních údajů v rámci
agend vedených v mateřské škole. Dále vyřizujeme Vaše žádosti týkající se Vašich osobních údajů,
jedná se zejména o (žádosti o opravu, žádosti o výmaz, žádosti o informaci o Vašich osobních
údajích).
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Robert Piskáček
e-mail: gdpr@jilove.cz
tel. +420 606 654 702
Funkce pověřence
Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech
záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU
2016/679.
Zpracováváné osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování”)
MŠ zpracovává jen takové údaje, které jsou nezbytné pro výkon činností, které MŠ na základě
příslušných zákonů či navazujících prováděcích předpisů má vykonávat (školský zákon, vyhláška o
vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami atd.). MŠ zpracovává rovněž údaje, k jejichž zpracování dali
zákonní zástupci dítěte souhlas.
Jedná se o následující údaje zejména o dítěti a v menším rozsahu o zákonném zástupci, členech
rodiny, případně oprávněných osobách (např. k vyzvedávání):
osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, zejména jméno a příjmení, rodné
číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích
vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, profilové údaje, jméno a příjmení zákonného zástupce,
místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, e-mailová adresa a
další komunikační údaje.

Také zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích, údaje o dodavatelích či jejich
zástupcích. Jedná se zejména o jmenné a kontaktní údaje, údaje o platbách, údaje o platu
zaměstnanců a jejich odměnách, údaje potřebné pro zdravotní a sociální pojištění a další podobné
údaje. V kombinaci se smlouvami zpracováváme také údaje, které jsou potřebné pro školní
stravování, školní výlety, školy v přírodě a další podobné agendy.
S výše uvedenými údaji pracují určení zaměstnanci v naší školce, údaje ze školní matriky předáváme
Ministerstvu školství.
Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.
Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu
stanovenou spisovým a skartačním řádem.
Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.
Jaká jsou Vaše práva?
Pokud jsou Vaše osobní údaje používány v rámci určité agendy v mateřské škole (naše mateřská škola
je zpracovává jako správce), máte následujcí práva:
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či
nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k
následujícím informacím:
-

Právo na přístup subjekt má právo zjistit od správce, zda a případně jaké údaje o jeho
osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování
a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny.
Stejně tak má každý subjekt údajů právo kopii zpracovávaných osobních údajů. ( Za
další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na
základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické
formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud
subjekt údajů nepožádá o jiný způsob ). Právem získat kopii by však nikdy neměla být
dotčena práva a svobody jiných osob (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů,
ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství),
případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni
o skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. V této
souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam
a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.

-

Právo na opravu subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu
opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování
má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím
dodatečného prohlášení.

-

Právo na výmaz (právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění
svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:



osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a neexistuje žádný další
právní důvod pro zpracování;






rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (osobní údaje byly
shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti).
osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, založeném na oprávněných zájmech
správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně
osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů
a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.
-

Právo na omezení zpracování (článek 18, GDPR ) ukládá správci osobních údajů omezit
zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:






subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby
správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo
toho o omezení jejich použití; ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený
účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu
případných právních nároků;
správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je
požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude
ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu
údajů.

-

Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje
ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly
předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo
se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno
na souhlasu či smlouvě.

-

Právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů umožňuje subjekt údajů podat
stížnost proti zpracování osobních údajů správcem u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

-

Právo vznést námitku subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace
právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou
zpracovávány z důvodů, že je to nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo je to nezbytné pro
účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. V případě námitek subjektu
údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy
převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

