Informace o zpracovávání osobních údajů
Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,
příspěvková organizace,
se sídlem Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš, IČO:
75021439 (dále jen škola)
jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným
nařízením (GDPR) a zákonem č.110/2019 Sb. o zpracovávání osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody
stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.
Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti
stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu
ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci.
Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech
o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.
V rámci akcí pořádaných školkou budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy
za účelem prezentace organizátora akce. Škola nenese odpovědnost za záznamy
pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
Při zpracování osobních údajů školou nedochází k automatizovanému rozhodování,
na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah
do práv či oprávněných zájmů občanů.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální
pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány
nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním
plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě.
Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám
soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).
V relevantních případech je možné se na školku obracet za účelem uplatnění
práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva
na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty
údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu
na školku obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.
Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence
pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů
o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

Jako subjekt osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu,
a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení
právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového
úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde
došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Blanka Hanzelová,
Mezihorní 476, 664 82 Říčany,
IČO 49572237
Tel.: +420 775262118, 542213155
Email: bhanzelova@atlas.cz
Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali přečtení výše uvedených informací.

