
Povinně zveřejňované informace 

 

Vážení rodiče, 

obecné nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob, které nabývá účinnosti 25. 5. 2018, 

nám jako správci osobních údajů ukládá povinnost informovat Vás o zpracování osobních 

údajů Vás, Vašich dětí a případně  dalších osob, které jste pověřili nebo pověříte kontakty s 

MŠ Zahrádka sv. Františka (dále jen „Škola“). 

Osobní údaje Vašich dětí zpracováváme na základě zákona 561/2004 Sb. Školský zákon. Ten 

nám přímo ukládá, jaké osobní údaje jsme povinni zpracovávat. Jelikož jste zákonnými 

zástupci Vašich dětí dle ustanovení Zákona o rodině, zpracováváme i Vaše osobní údaje. 

Pokud si budete přát, aby naši mateřskou školu ve věcech týkajících se Vašeho dítěte mohl 

kontaktovat i někdo další, musíme zpracovat, evidovat, i jeho osobní údaje. K tomu 

potřebujeme souhlas této osoby se zpracováním jejích osobních údajů. 

Jelikož se s Vaším dítětem budeme účastnit nejrůznějších aktivit, u kterých je třeba uvádět 

některé osobní údaje, navrhujeme Vám, jako zákonnému zástupci Vašeho dítěte, Souhlas s 

uváděním minimalizovaných osobních údajů dítěte při těchto aktivitách. Souhlas můžete 

podepsat v naší mateřské škole kdykoliv. 

V této souvislosti naleznete níže stručné shrnutí informací o zpracování osobních údajů, které 

provádíme. 

Ke zpracování osobních údajů dochází napříč činnostmi mateřské školy jako školské 

právnické osoby a zaměstnavatele. Hlavními případy zpracování jsou: 

  

● vedení povinných evidencí podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (tedy 

například školních matrik, knihy úrazů atd.), 

● vedení správního řízení o přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole, 

● zpracování za účelem stanovení, schválení a provádění podpůrných opatření, 

● spolupráce s pedagogickou poradnou, 

● personalistická agenda (včetně provádění povinných odvodů na sociální zabezpečení a 

odvodů zálohy na daň z příjmu), 

● vedení účetnictví, 

● pořádání kroužků 

● zpracovávání a předávání přihlášek k poskytování obědů ve školní jídelně, 

● uzavírání smluv s dodavateli, 

● zveřejňování fotografií ze školních akcí na stránkách mateřské školy a v propagačních 

materiálech, 

● předávání vybraných fotografií za propagačními účely zřizovateli mateřské školy. 

 

Po skončení docházky Vašeho dítěte do naší MŠ budou jeho i Vaše osobní údaje archivovány 

v rozsahu daném zákonem a spisovým a archivačním řádem naší školky. Veškeré ostatní 

údaje budou vymazány. 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet: 

● prostřednictvím datové schránky h4smbxu 
● emailem na adrese info@skolkazsf.cz , radka.hartmanova41@gmail.com  
● poštou na adrese Mateřská škola Zahrádka sv.Františka, Budeničky 33, Šlapanice 273 

71 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za účelem 

uplatnění práva: 

https://www.cmslaura.cz/ochrana-osobnich-udaju/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.cmslaura.cz%2Fochrana-osobnich-udaju%2F
https://www.cmslaura.cz/ochrana-osobnich-udaju/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.cmslaura.cz%2Fochrana-osobnich-udaju%2F
mailto:info@skolkazsf.cz
mailto:radka.hartmanova41@gmail.com


- na přístup k osobním údajům, 

- na opravu osobních údajů, 

- na výmaz osobních údajů, 

- na omezení zpracování osobních údajů, 

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

- na přenositelnost údajů.  

 

MŠ Zahrádka sv. Františka, Budeničky jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů, 

kterým je Pavel Havránek, kontaktovat ho můžete elektronicky na e-mail: 

havranek@gdprgov.cz 

Úkolem pověřence je řešit případné dotazy či problémy související s ochranou osobních údajů 

fyzických osob. 

Pro případ, že byste si přáli kontaktovat dozorový orgán pro ochranu osobních údajů, pak 

tímto orgánem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, 

tel.: +420 234 665 111 (ústředna), www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz. 

 

Veškeré informace Vám rádi kdykoliv poskytneme. 

Mateřská škola Zahrádka sv. Františka, Budeničky 

 

http://www.uoou.cz/
mailto:posta@uoou.cz

