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Informace o zpracování osobních údajů
Cílem tohoto dokumentu je v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) poskytnout
informace o zpracování osobních údajů, které jsou získávány přímo od subjektu údajů.
1) Správce osobních údajů – identifikační údaje
Název:
Adresa:
Tel.:
Email:

Mateřská škola Holubice, okres Praha - západ
Lesní 58, Kozinec, 252 65 Holubice
+420 736 190 341
msholubice@gmail.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Jaroslav Stuchlý
Tel: +420774233045
Email: jaroslav.stuchly@be-mi.cz
2) Právní titul zpracování osobních údajů
MŠ Holubice, okres Praha – západ (dále jen MŠ Holubice) zpracovává osobní údaje na
základě tohoto právního titulu:


Plnění právních povinnosti

3) Účel zpracování
MŠ Holubice zpracovává osobní údaje za účelem: „Vedení řízení ohledně přijímání do
předškolního vzdělávání“ v souladu s požadavky:




§34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
§50 Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů
zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád

4) Kategorie osobních údajů:
MŠ Holubice zpracovává následující osobní údaje:
A. Dítě
 jméno a příjmení
 datum narození
 státní občanství
 mateřský jazyk
 adresa bydliště
 kód zdravotní pojišťovny
 zdravotní stav;
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B. Rodiče
 jméno a příjmení otce, matky;
 zaměstnavatel otce, matky (adresa, telefon)
C. Sourozenci
 jméno a příjmení;
 datum narození
5) Přístup k osobním údajům
K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce.
6) Předání třetím stranám


osobní údaje nejsou předávány třetím stranám

7) Doba uchování – Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu
definovanou ve spisovém a skartačním řádu.


5 let

8. Práva subjektu údajů
Máte právo kdykoliv požadovat přístup k vašim údajům - to znamená, že vám na základě vaší
žádosti poskytneme informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem,
z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly vaše údaje poskytnuty a jaká je
plánovaná doba, po níž budou uloženy.
Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění,
jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou
potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn
využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon
atd.).
Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů – to znamená, že nás
můžete požádat, abychom nevymazávali vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak
učinit, a také nás můžete požádat, abychom s vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud
se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla vaše námitka proti
zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).
Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 1).
9. Podání stížnosti dozorovému úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové
stránky: https://www.uoou.cz.
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