INFORMACE A PRISTUP
K osoBNíM úue.lůnn
Správce
Mateřská školaČejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
zastoupená Helenou Opluštilovou ředitelkou

Sídlo: Wurmova 725, 696 1 5 Čejkovice
IČ: 70995516

Kontaktní údaje správce:
email: materskaskola.cejkovice@seznam.cz
tel.:51B 362 645

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
PORADÍME VÁM s.r.o.

sídlem: Lipová 874,696
tČo:
06805680
se

17

Dolní Bojanovice

kontaktní osoba
JUDr. Jarmila Vašulková
Kontaktní údaje:

email:
tel.:.

poradimevam.sro@gmail.com
+420 773 560 0I7

Úret zpracování osobních údajů

.
.
o

poskytování předškolního vzdělávání ve školách
samospráva ve školství

v ostatních případech na základě souhlasu uděleného dle
obecné ochraně osobních údajůé.20161679

č1. 7 naŤizeni Evropského parlamentu a Rady o

Právní zál<Iad pro zpracování osobních údajů
Z,ákon ě. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodborném a jiném vzdéIávání (školský zákon), ve
znění pozděj šíchpředpi sů

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:

,
.
c
o
o

žáci školy
zikowtí zástupci žákůškoly
zaméstnanci školy
Dalšíosoby nazálkladé zákonného zmocnění
Návštěvníci webových stranek školy

Úmysl správce předávat osobní údaje do třetích zemí
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit
zpracovánim osobních údajůzpracovatele, který se správcem uzavřelzptacovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné
záruky ochrany osobních údajů.

Doba uloženíosobních údajů
Doba uloženíosobních údajůpo dobu vzdělávánív předškolnimzařízení, po ukončenídocházky v předškolnim zaŤizení
clle platné ptávni úpravy, pokud v rámci uděleného souhlasu dle čl. 7 výše uvedeného nařizeni nebylo dohodnuto jinak

Práva §ouvi§ející

se

zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas §e zpracováním osobních údajů
Právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpfacováním osobních údajůpro výše uvedený účel.Učinit tak je možno
podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše.
Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajůpřed jeho odvoláním.
Právo na přístup k osobním údajům
Právo ziskat od správce potvrzení, zda osobní údajejsou či nejsou správcem zpracovány. Pokudjsou osobní údaje
zptacovétny, ziskáni přístupu spolu s následujícími informacemi o:
. účelechzpracování;
r kategoriích dotčených osobních údajů;
o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možnéurčit, kritériíchpoužitých ke

.
.
.
.

stanovení této doby;
existenci právapožadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů,omezení jejich zpracování či práva
vznést námitku proti tomuto zpracování;
právu podat stížnostu dozorového úřadu;

veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
tom, zda dochazi k automatizovanému rozhodoviání, včetně profilování, o použitémpostupu, jakož i významu
a předpokládaných důsledcích takového zpracov áni.
, Správce poskytne kopii zpracovaných osobních údajů.Za druhou a každou dalšíkopii je správce oprávněn účtovat
přiměřený poplatek na základé administrativních nákladů.

Právo na opravu
Právo nato, aby správce bezzbyrteóného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkajisubjektu. S přihlédnutím
k účelŮm zpracováni právo na doplnění neúplných údajů,a to i poskytnutím dodateěného prohlášení.

Právo navýmaz
Právo, aby správcebez zbytečnéhoodkladu vymazal osobní údaje subjektu, pokud je dtín jeden ztéchto důvodů:
. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely,pro které byly shromáňdény nebo jinak zpracovány
. byl odvolán souhlas, na jehož zák|adě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný dalšíprávní důvod pro

.

zpracováni;
osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

o
r

osobní údaje musí být vymazány ke splnění právni povinnosti;
osobní údaje byly shromážďěny v souvislosti s nabídkou služeb informačníspolečnosti.
Právo navýmaz se neuplatní, pokud je dánazákonná výjimka, zejménaprotožezpracováni osobních údajůienezbytné
pro:

.

splrrění právní povinnosti, ježvyžaduje zpracování podle právaEvropské unie nebo členskéhostátu, které se na

.

správce vztahuje;
pro určení,výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na om€zení zpracov ání
Právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů,v kterémkoli z těchto případů:
o přesnost zpracovávaných osobních údajů,zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce
mohl přesnost osobních údajůověřit;
. zpracování protiprávní a omezení jejich použiti;
. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účelyzpracováni, ale subjekt je požaduje pro určení,výkon nebo
obhajobu právních nároků.
Pokud bylo zpracováni omezeno, mohou b}t osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasenr
subjektu, nebo z důvodu určení,výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické rrebo
právnické osoby nebo z důvodůdůležitéhoveřejného zájmu Evropské unie ěi některého členskéhostátu.

Právo na přenositelnost údajů
Právo, aby správce předal osobní údaje subjektu zpracované automatizovaně na základé souhlasu jinému správci ve
strukturovaném, běžně používanéma strojově čitelnémformátu. Při výkonu tohoto právana přenositelnost údajůprávo
subjektu na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžesubjekt svá práva uplatnit?
Svá práva plynoucí ze zptacování osobních údajůmůžesubjekt osobních údajůkdykoliv uplatnit kontaktováním
správce na výše uvedené poštovníadrese a kontaktech správce.

Právo podat stížnost
Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajůmůžesubjekt podat stížnost,a to písemně na výše uvedenou
poštovní adresu správce, a to i osobně v sídle správce. Ze stížnostímusí být zíejmé,kdo ji podává a co _ie.je.iínl
př,ednětem. V opačnémpřípadě nebo je-li to nutné kvyíízení,správce vyzve k doplněrrí ve stanovené lhůtě. Lhťrta na
vyř"ízení stížnostije 30 kalendářních dnů azačiná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručeníči doplnění.
Stížrlostijsou vyřizovány bez zbytečnéhoodkladu.
Na postup správce Ize podat stížnostu Úřadu pro ochranu osobníclr údajů,se sídlem Pplk. Sochorova 27 , 170 00 Praha
7. Č]eská republika.

