
Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

iiienl tolrplg ť*krrinerltu je shr:nuti lái<iadních infornraci o aásaciách zpracování o§obních úoa.lú, kterýnrl se naše

organizace řídí a které přijala za účelem zajištění souladu ustanovením čl. 13 Nařízení parlamentu a Rady IU
2fllS/679 {dále j*rr,,CDF'R"i, ilt*rť.: ie rr;* l_';remí Č* r.:ii,-,.,é o,' ,ii i 2illt a : lřih]édrl:ini li i,1.1:.3iii:,.lijni § 3;ák*rla
c i:chraně osoi:nlch rjdatů č" 11ů12ů19 Sb.

Naše organizace pcdnikla veškeré nezbytnó kroky §t posíi*ní bezpečn*sti a důvěrnosti zpracovévanýc§r ridajů a *ee

splnění všech předepsaných povinností dle Metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělornichovy,

ZÁ§A§YZP&Á€8VÁNí

1,. Zákonnost, korektnost a transparent - provádíme zpracování jen v případě, kdy k tomu existuje legitimní
důvod {např. zákrrnná povinncs| př*ění srnlauvy" ochrana našich zájmů, §chra*a zájmů třetích *stb rTebc

udělený souhías *bjektu údajů}.

2. Účelové omezení- shromažd'ujeme osobní údaje jen pro konkrétnL yíslovně vyjádřené a legitimní účely {viz
výše}"

3. Minimalizace údajů - zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, ktený je nezbytný ve
vztahu k da*árou účelu.

4. Přesnost - zpracováváme pouze aktuální osobních údajú, Weré odrážejí skutečný stav věci.

Kontaktní údaje správce oú

Název právnicf<é osoby dle Zřízovací lístíny Mateřská škola §lansko, Ťěchov 1ž4, příspěví*ová

organizace

Adresa sídia pr*vniclté osoby 'I8ch+v iZ;t §?S ůl, Biariskc:

Telefonické spo.iení 516 412335

Oíiciáiní e*naii právnické csoby rns_tec hov@ b ia n s ko, c z

iD catové schránktl F?4kniq

lD správce OU 9084

Titul, jrnéno, příjrnení ředitele tstatut. organu} Jarr*il* Jaiavá

|ttázev právnické osoby {je-ii pověřencem
právnická osoba}, lČ

J. K. accounting s,r.o.

lČ 027341s8

Adresa sídla právnické osoby Hybešova 726142,602 00 Brno

Telefcnická spo.}errí pověřenrce

*ficiáiní e-mait p*věřenc* gdpr@ikaccounting.cz

lD datové schránky mqhehgz

Titu{" jrnéno, přljrne*í unčenéřgo pověřence tr.- _. -,.:_ -,_-r-,,;



5. Omezení uložení - držíme osobní údaje po dobu ne delší, než je nezbytné a zákonné.

§" lniegrita, důvěrngst - zavedlř jsrrre dostatečrté technické a wga*izační opatření k *chraná csobních údajů
před náhodným nebo protíprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněnému poskytnutí nebo
zpřístupnění přenášených" uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů"

Většinu osobních údajů zpracováváme za účelem splnění zákonem předepsaných povinností, zejména dle zákona
č. 561"/2004 Sb., o předškolnírn, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání {školský zákon,
zejruréna § ?&}, zálcona ž62lž*** §b"" eákoník práce. zákona č- S§S/ZfiSa 5h," správ*í řád, zá§ccna záí<cnern

č. 499íZOB4 Sb., o archivniďví a spísové službě- V případě, že provádírne zpracování, jehož účeíem není splnění
zákonem předepsaných povinností, plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu, jedná se o zpracování osobních

údajů. ke $qtenérílu od ilás p*třebujerne qislovnrf, sv*bodný, konkrétní a infcrrnovany' souh§as sub.ie|rtů rid*jů

{např. zaměstnancin zákonní zástupci dětí}, V takovém případě se jedná zejména o zpracování osobních údajů, ke

kteným nenáleží žádný z právních titulů a subjekt údajů bude požádán a souhlas. Poskytnutí takového souhlasu
je zcela dobrgvcir*é e souhlas lee kdyk*li gdvo§at či využíŤ další práva, která jscitl přesně v písemnér* sc*hlesul
popsána.

§ájerncům c přijeěí lte rreděřévá*ítímto sdělujeme že požadova*é údaje o dítěti, jeh* záltortnérx eásťupcí" byxiiišii

a další identifikační údaje jsou uloženy rni,še uvedenými zákony. Pokud má správce rozhodnout o přijetí nebo
nepřijetí uchazeče k předškotnímu vzdělávání, musí mu zákonný zástupce sdělit identifikační údaje uchazeče a

své *sohní {:dajé tak, jfik t* rryžeduje například zákon č. 5WIZOů4 Sb., správní řád, ve enění p*zdějších předplsů,

zákgn č. S9lZú17 5b., ob,čanskýzákoníí(, ve zněnípozdějších předpisů, zákon č.56U7úC4 Sb,, o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání {školský zákon, zejména § 28) ve znění pozdějších

předpísů a aákgn č, 258l2úE* §b-, * ochraně veřeiného zdraví, ve znění pozdějších předpisrl" V apačném případě

správce nemůže o žádosti rozhodnout, případně rozhodnutí doručit.

Zájer-neťlrrr q zsaí!ěsŤnó§í tíntt* s*ěíujeme, že pokud zašlou písemnou žádost o přijetí do prac*vního porněru,

musí b,it odeslána uil"tradně na vriše uvedený e-mail nebo adresu správce a je.iím odesláním byř vy.íádřen souhlas
se zpracováním zájemcem uvedených údajů a jejich uchováním po dobu max, 6 měsíců pro případný pozdější

kontakt"

Organizace přijala nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, jak v jejich fyzické,

tak elektronické podobě" Mezi iatc opatření patří zejména stancvení interních pravidel pro práci s oscbnírni
údaji, z*jištění, aby zaměstnanci neho pověřené oscby měly přístup pauze k osobním tidajům odpovídajícín"r

oprávnění těchto osob, pořizování případných elektroníckých záznamů umožňující určit a ověřit, kdy, kým a z
jakého důvodu byly osobní údaje zaznarnenány nebo jinak zpracovány, zamezení neoprávněnému přístupu

zejrnéna nastavením hesel, přístupových práv, vypracování dokumeiltace k přija§m opatřenínr, zir,ýšení

bezpečnosti ochrany osobních údajů, instalací elektronického nebo mechanického zabezpečení dokurnentů
s gsqbnír§i údaii- V d*stedku oprávněného zá.}mu echra*y majetku a osob, rnůže brit využíván kamerawý neb*
jemu na roveň postavený systém" V případě jeho ínstaíace budete inťorrnováni o kenkrétních podrnínkárh
pověřenou osobou.

Všichni ranlěstfian§i * osoby" které nxají v rámci činnosti n*ší škcly přistup k oscbnírn *dajůn,:, .isctt ř*dně
proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji. Zejména je ze
strany organiz,ace kladena vysoká pricrita zabezpečí údajů o nezleti[ých oscbách"

Osobní údaie předávárne třetím osgbám pouze v zákonem předepsaných případech {pcvinná hlášení orgánům
státní správy, samosprávy, pojišťovny, orgány finanční správy, pojišťovny apod.) nebo v nezbytném rozsahu
vyhra*.ýrn dodav*te!ri$], kteří pre nás zajišťují některé síužby, jakc napříl*lad vedení účetr"ríctvi fiebů §pr*",J§

inforrnačních technologií ilT, matriky, systémy pro stravování apod.}. Rovněž mohou být údaie předávány za

úče[em zajištění aktivit dětí. Se všemi takovými osobami máme jasně nastavené srnluvní vztahy a všichni
do*avateíé splňují nezbytná pravidla pr* epraccuán{ csobníclt údajů v rousahu a pařaíř}etr€ch vyžad*rranýeřl

nařízením GDF§ a zákgna 71al2g79 Sb. o zpracování osobních údajů-

§cba rpraeování a r"lchovávání gsobnřeh údajů je §tanovena zpravidla legls9ativnínrí požadavky v soul*du se

spisov,ýrn a skartačním řádem, v případě souhlasů do jeho odvglání,



Předávání osobních údajů do zahraničí neprovádíme.

Ěkola ft}á zavedený s7stérrr 1,1}ášení případných beepečnostních incider*ů. V případě úriiku .iakýchkoli dat
postupujeme v souladu s 6DPR za účelem minímalizace možných škod a ve spolupráci s naším pověřencem pro

ochranu osobních údajů provádírne příslušná hlášeníÚřadu pro ochranu osobních údajů"

Práva subiektu údaiů

Vaše osobní údaje, nebo osobní údaje Vašehc dítěne.

údejů,

o Polttld p*žádáte o přísttlp §<e zprac*vávanýrn osobním údajům, správce Vánr urnožrtí, abyste
jednarázavě nahlédíi do dokumentace, ve kťeré se zpraccvávají osobní Vaše osgbní údaje a osobní
údaje Vašeho dítěte.

o Prykud o to požádáte, správce Vás bude informovat o:

r účelech zpracování,

e kateEoriích zpracováva*ých osobních údajů,

l kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

o době, pc {cterou bucioti osgbní údaje u sprérrce ulcženy,

. o právu požádat o opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, právu

vznést nánritku prati zpr*ccvání,

r právu podať stížnasť u dozoroyého úřadu.

Správce pcskytne inforrxace písemně, ve vhodných případech v ei*ktr*r:iqké f*rrně po pr*kárání iderttity" ústrrě.

pokud o to požádáte a bude prokázána Vaše totožnost, přičemž žádné údaje a informace nelze podat te lefonicky.
Pokud je to rnožné a nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, poskytne správce kopie
rpraeovávaných asobt,tích úda.}ri" Seeplaině se postryiuje pruní kopie neb* ltopie pcskytnutá po delšírn časovérn
úseku, po změně osobních údajů, po zméné ve zpracování osobních údajů. V ostatních případech se kopie
poskytuje za poplatek. Správce odpoví na Vaši žádost písemně do 1 měsíce s možností prodloužení o další
ž rrrěsíce"

r Máte právo na opravu chyby, ke které může dojít při zpracování vašich osobních údajů nebo osobních údajů
Vaše}rn dítěte" íi,iláte právn pcžádat § spravu nepřesných údajů nebo c daplnění neúpfných cscbníctr úc*ajů"

Správce odpoví na Vaši žádost do 1 rněsíce (s mcžností prodloužerrí o daiší 2 rněsíce} od přijetí Vaší žádcEti.
Správce Vám odpoví písemně. Správce Vám sdělí, zda a jak Vaše osobní údaje opravil nebo doplnil.

* Máte práv* na vrin,taz něktenich osnbních údajů {práv* ,,být rapcrnenut'"}. ůbecnó přatí. že m;*te právo
požádat správce o to, aby zlikvidoval některé Vaše osobní údaje a dále je neuchovával; jedná se o tzv. právo

blt zapornenut- V případě, kdy správce vykonává veře"}nou rnoc {razhcduje ve spr*v*,lím říaerr$ a plní své
právní povinn*sťí, správce nevyn,leže osobní rldaje, i §edyž o to p*žádáie" Fcktld vša§< žádost * r4lmae p*dÉte,

správce odpoví na Vaší žádost do 1 měsíce (s možrrostí prodloužení o další 2 měsíce} od příjetí Vaší žádosti,
a to písernně. Sdělí Várn, proč nevyhověl Vaší žádosti o výrnaa nebojaké údaje vjakón,l rozsahu vyrnaza{"

r Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů nebo osobních údajů vašeho dítěte. Fokud
požádáte o omezení zpracování osobních údajů a uvedete důvod Vaší žádosti, správce tyto osobní údaje

označí. ů:glačerré rysai:ní údaje správce tlki*dá" avšak jinak nesmí dáie zpracavávat {ai na nělrřeré qýjirnky}.

Ve kterých případech máte právo, abysprávce omezil zpracováníVašich osobních údajů nebo osobních údajů



Vašeho dítěte? Pokud podle Vašeho tvrzení Vaše osobní údaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte nejsou
přesné. Pokud je zpracování Vaších *scbrrích údajr} nebo csebrrícřt údajů Vašehc dítěte pr*trprávní. \íy však
rnísto výrnazu osobních údajů žádáte o ornezení zpracování osobrrích *dajů. Pokud již správce osobní rldaje
nepotřebuje zpracovávat. Vy však požadujete, aby osobní údaje byly omezeny, protože je to nutné pro

určení, výk*n a obhajcbu Vašicřt právních nárokťl" Fclkud správce zpracovává Vaše ostbní *da.ie na zákíadě
oprávněného zájrnu, na aákladě plnění úkolu ve veřejnénr zájmr"l nebo při výkonu veřejné moci. Vy vzne§ete
námitku proti zpracováníosobních údajů. Správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce {s možností prodloužení
o další 2 rněsíre} cd přijetí Veší žádgsti" Správce Vám odpoví písenrně. Správce Ván: sdělí, zda *.!alt tr/a§e

osobní údaje ornezil.

r Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo osobních údajů vašeho dítěte.
V sottvísiosti se správnín,l řízerrín, rnáte práv* vznést nánritku, prctože správce vykonávó veřejnou n,l*e

{rozhoduje ve správnírn řízení}, Jaké je Vaše právo ocivolat souhlas se zpracováním csobníeh údajri, Fokud
v rámci vzdělávání udělujete souhlas se zpracováním určených osobních údajů, máte právo kdykoli souhlas
gdvolat. Tírn však není datče*a eákonnosť zprac*vání csabních údajů zalcžená na sauhlasu uděleném před
jeho odvoláttírn- To znarnená, že zpratavání gsobních údajů do odvolání souhlasu je legální-

r Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Máte právo pcdat stížnost naší organizaci, kterou budeme
řešít rr s*učinnosti s naším pověřenťem pro echranu osgbních údajů nebo u dozarovéhů úřadu, tj. Úřad na

ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 2l, 17a 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111

V Blansku dne 0].. 07, 2019




