
  

Zajišt ní shody nakládání s osobními údaji ve smyslu obecného 
na ízení EU (GDPR) v Mate ské škole Vod any, Smetanova 

204, 389 01 Vod any 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ  
MATE SKOU ŠKOLOU VOD ANY, SMETANOVA 204 

Mate ská škola Vod any, Smetanova 204, 389 01 Vod any usiluje o dodržování platných 
zákon  a p edpis  týkajících se ochrany osobních údaj . Tyto zásady vycházejí z politiky 
popsané ve Vnit ní sm rnici pro bezpe nostní politiku ochrany dat a informací (dle Na ízení 
EU – GDPR) – „Zpracování osobních údaj  ve smyslu obecného na ízení GDPR“. Zásady 
poskytují informace o základních principech, podle kterých škola zpracovává osobní údaje 

tí, zákonných zástupc , klient , dodavatel , obchodních partner , zam stnanc  a dalších 
osob (dále jen subjekt), a p ístupu školy ke zpracování a ochran  osobních údaj . 

1. Úvodní informace 
1.1. Mate ská škola v roli správce zpracovává osobní údaje subjekt  v rámci všech svých 

hlavních inností na úseku samosprávy i p eneseného výkonu státní správy. Dále 
zpracovává osobní údaje zam stnanc  pro oprávn né ú ely související s jejich 
pracovním pom rem k m stu mate ské škole. 

1.2. Mate ská škola ode dne 25. 5. 2018 zpracovává osobní údaje subjekt  v souladu 
s Na ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochran  fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údaj  a o volném pohybu t chto údaj  (dále jen 
„GDPR“).  

1.3. Subjekt osobních údaj  poskytuje mate ské škole své osobní údaje zákonným 
zp sobem v závislosti na ú elu jejich zpracování: 

a) pro spln ní právní povinnosti mate ské školy,  

b) pro spln ní úkolu mate ské školy provád ného ve ve ejném zájmu nebo p i výkonu 
ve ejné moci, 

c) pro ú ely oprávn ných zájm  mate ské školy nebo t etí osoby, 

d) pro spln ní smlouvy mezi subjektem a mate skou školou,  

e) pro jiné ú ely se souhlasem subjektu se zpracováním jeho osobních údaj . 

1.4. Souhlas se zpracováním osobních údaj  je subjektem osobních údaj  ud lován 
v p ípad , kdy nelze pro ú el zpracování použít jiný právní titul. Mate ská škola p ijímá 
souhlas subjektu údaj  jako svobodný, konkrétní, informovaný a jednozna ný projev 

le, kterým subjekt údaj  dává prohlášením i jiným zjevným potvrzením své svolení 
ke zpracování svých osobních údaj . Subjekt údaj  má právo sv j souhlas kdykoli 
odvolat. Odvoláním souhlasu není dot ena zákonnost p edcházejícího zpracování 
osobních údaj  subjektu, vycházejícího z jím d íve ud leného souhlasu. P ed ud lením 
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souhlasu o tom bude subjekt údaj  informován. Odvolat souhlas musí být stejn  
snadné jako jej poskytnout. 

2. Ú el zpracování osobních údaj  subjekt  osobních 
údaj  

2.1. Osobní údaje subjekt  osobních údaj  musí být shromaž ovány pouze pro ur ité, 
výslovn  vyjád ené a legitimní ú ely a nesm jí být dále zpracovávány zp sobem, který 
je s t mito ú ely neslu itelný. Zpracování osobních údaj  se uskute uje zejména 
k pokrytí hlavních inností mate ské školy, tj. ke spln ní právních povinností u 

eneseného výkonu státní správy a ke spln ní úkol  provád ných ve ve ejném zájmu 
nebo p i výkonu ve ejné moci na úseku samosprávy. 

2.2. Mate ská škola dále zpracovává osobní údaje subjekt  k zabezpe ení svých 
smluvních vztah , vedení ú etnictví a personální a mzdové agendy. 

3. Kategorie zpracovávaných osobních údaj   
3.1. Mate ská škola shromaž uje, zpracovává a uchovává následující kategorie osobních 

údaj  subjekt : 

3.2. adresní a identifika ní osobní údaje – zejména jméno, p íjmení, datum narození, rodné 
íslo, bydlišt , telefonní íslo, email, doru ovací adresu; 

3.3. popisné osobní údaje – zejména údaje subjektu vztahující se k ešené agend , 
smluvnímu vztahu; 

3.4. osobní údaje poskytnuté mate ské škole o jiné osob  (jiném subjektu) – zejména v 
ípad , že se ešená agenda dotýká dalších fyzických osob (nap . vedení správního 

ízení); 

3.5. zvláštní kategorie osobních údaj , zejména citlivé údaje, dotýkající se zpravidla 
zdravotního stavu i sociální situace subjektu, a dále údaje týkající se rozsudk  
v trestních v cech a trestných in , a to vždy v p ípadech, kdy to mate ské škole 
ukládají p íslušné právní p edpisy; 

3.6. jiné údaje – nap . fotografie, kamerové záznamy. 

4. Zp sob zpracování a uchování osobních údaj  a doba 
jejich uložení u Mate ské školy Vod any 

4.1. Mate ská škola zpracovává osobní údaje subjektu manuáln i automatizovaným 
zp sobem a zabezpe en  je uchovává v listinné i elektronické podob  po dobu 
stanovenou spisovým a skarta ním ádem. V návaznosti na ú el zpracování jsou 

které osobní údaje subjektu vedeny v informa ním systému mate ské školy.  
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5. P edání osobních údaj  
5.1. Mate ská škola m že získané osobní údaje subjektu, v etn  údaj  citlivých, p edat t etí 

osob  jen na základ  zákonného titulu, zejména pro spln ní úkolu vyplývajícího 
z právního p edpisu. O jednotlivých p ípadech p edávání je subjekt informován v rámci 
oznámení o zpracování osobních údaj  pro p íslušný ú el zpracování. 

5.2. Se souhlasem subjektu, resp. v p ípad , že ú inn  nevznese námitku po obdržení 
oznámení, mohou být jeho osobní údaje p edány i dalším subjekt m. 

6. Práva subjektu osobních údaj  
6.1. Subjekt údaj  na základ  žádosti obdrží od mate ské školy veškeré informace o 

zpracování jeho údaj , a to stru ným, srozumitelným a snadno p ístupným zp sobem 
za použití jasných a jednoduchých jazykových prost edk . 

6.2. Pokud se osobní údaje, týkající se subjektu údaj , získávají p ímo od n ho, poskytne 
mu mate ská škola v okamžiku získávání osobních údaj  tyto informace: 

 totožnost a kontaktní údaje správce a jeho p ípadného zástupce, 

 kontaktní údaje na pov ence pro ochranu osobních údaj , 

 ú ely zpracování, pro které jsou osobní údaje ur eny, a právní základ pro jejich 
zpracování, 

 oprávn né zájmy správce nebo t etí strany v p ípad , že je zpracování založeno 
na tomto zákonném titulu, 

 p ípadné p íjemce nebo kategorie p íjemc  osobních údaj , v etn  p ípadného 
zpracovatele, 

 p ípadný úmysl správce p edat osobní údaje do t etí zem  nebo mezinárodní 
organizaci v etn  odkazu na vhodné záruky, 

 dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy v mate ské škole, nebo není-li ji 
možné ur it, kritéria použitá pro stanovení této doby, 

 existenci práva požadovat od mate ské školy p ístup k osobním údaj m, týkajícím 
se subjektu údaj , jejich opravu nebo výmaz, pop ípad  omezení zpracování, a 
vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na p enositelnost údaj ; 

 pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údaj , existenci práva 
odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dot ena zákonnost zpracování založená na 
souhlasu ud leném p ed jeho odvoláním, 

 možnost podat stížnost u dozorového ú adu, 

 skute nost, zda poskytování osobních údaj  je zákonným i smluvním 
požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do budoucí smlouvy, a zda 
má subjekt údaj  povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledn  možných 

sledk  neposkytnutí t chto údaj , 

 skute nost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, v etn  profilování, 
a p inejmenším v t chto p ípadech smysluplné informace týkající se použitého 
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postupu, jakož i významu a p edpokládaných d sledk  takového zpracování pro 
subjekt údaj . 

6.3. Pokud mate ská škola hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný ú el, než je ú el, 
pro který byly shromážd ny, poskytne subjektu údaj  ješt  p ed uvedeným dalším 
zpracováním informace o tomto jiném ú elu. 

6.4. Mate ská škola nemusí subjektu osobních údaj  informace o zpracování poskytovat 
tehdy, pokud subjekt údaj  již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má. 

6.5. Pokud provádí mate ská škola zpracování nezbytné pro spln ní své právní povinnosti 
nebo svého úkolu provád ného ve ve ejném zájmu nebo p i výkonu své pravomoci, 

že poskytnout informace subjektu údaj  také zve ejn ním informací zp sobem 
umož ujícím dálkový p ístup. 

6.6. Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údaj , poskytne mu mate ská škola 
stejné informace a navíc: 

 kategorie dot ených osobních údaj , 

 zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a p ípadn  informace o tom, zda údaje 
pocházejí z ve ejn  dostupných zdroj . 

6.7. Mate ská škola nebude v p ípad  získání osobních údaj  od n koho jiného, než je 
subjekt údaj , uplat ovat informa ní povinnost, pokud je získávání nebo zp ístupn ní 
výslovn  stanoveno právním p edpisem, který se na mate ská škola vztahuje a v n mž 
jsou stanovena vhodná opat ení na ochranu oprávn ných zájm  subjektu údaj . 

6.8. Subjekt osobních údaj , který zjistí nebo se domnívá, že mate ská škola jako správce 
nebo jiná osoba, která pro mate skou školu zpracovává osobní údaje, provádí 
zpracování jeho osobních údaj  v rozporu s GDPR, m že požádat o vysv tlení nebo 
požadovat, aby m sto Vod any nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 
Nevyhoví-li mate ská škola nebo p íslušný zpracovatel žádosti, m že se subjekt 
osobních údaj  obrátit na Ú ad pro ochranu osobních údaj , p emž právo subjektu 
obrátit se p ímo na Ú ad pro ochranu osobních údaj  tím není dot eno. 

6.9. Subjekt osobních údaj  má tato další práva: 

 získat od mate ské školy, jsou-li pro to spln ny podmínky, informace o 
zpracování jeho osobních údaj  (informace o totožnosti a kontaktní údaje 
správce a jeho p ípadného zástupce; p ípadn  kontaktní údaje pov ence pro 
ochranu osobních údaj , ú ely zpracování, pro které jsou osobní údaje ur eny, 
a právní základ pro zpracování, p ípadné p íjemce nebo kategorie p íjemc  
osobních údaj  a další informace, nezbytné pro zajišt ní transparentního a 
korektního zpracování jeho osobních údaj ); 

 získat od mate ské školy p ístup k osobním údaj m, tj. získat od mate ské školy 
potvrzení o tom, zda toto zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a je-li 
tomu tak, má subjekt osobních údaj  právo získat p ístup k t mto osobním 
údaj m a na další informace v zákonném rozsahu; 

 na opravu svých nesprávných osobních údaj , resp. na dopln ní neúplných 
osobních údaj ; 

 na výmaz svých osobních údaj , pokud byly spln ny zákonné podmínky, nap . 
pokud osobní údaje již nejsou pot eba k ú el m, pro n ž byly získány nebo se 
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jinak zpracovávaly, nebo nap . pokud subjekt odvolá sv j souhlas, na jehož 
základ  byly osobní údaje zpracovány; 

 na omezení zpracování osobních údaj  mate skou školou, jsou-li spln ny 
zákonné podmínky; 

 na p enositelnost údaj , tj. na získání osobních údaj , které se jej týkají a které 
mate ské školy poskytl, a to v strukturovaném, b žn  používaném a strojov  
itelném formátu; 

 vznést kdykoli námitku z d vod  jeho konkrétní situace proti zpracování 
osobních údaj , které se jej týkají;  

 nebýt p edm tem automatizovaného individuálního rozhodování, v . 
profilování, neud lí-li k tomu subjekt souhlas, krom  p ípad , kdy 
automatizované zpracování ukládá právní p edpis; 

 podat stížnost dozorovému ú adu. 

6.10. Mate ská škola je oprávn na vyžadovat od subjektu osobních údaj  p i podání žádosti 
o napln ní n kterého z výše uvedených práv jeho osobní identifikaci ov ením. 

6.11. Mate ská škola je oprávn na v p ípadech, které vymezuje právní p edpis, za 
poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích subjektu požadovat 

im enou úhradu, nep evyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

7. Záv re ná ustanovení 
7.1. Subjekt osobních údaj  m že veškeré informace ke zpracování svých osobních údaj  

získat osobn , na telefonní lince Pov ence pro zpracování osobních údaj  mate ské 
školy uvedené na webových stránkách školy, nebo prost ednictvím emailu taktéž 
uvedeného na webových stránkách Mate ské školy Vod any, Smetanova 204, 389 01 
Vod any – msvodnany@seznam.cz. 


