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INFORMACE
správce o činnostech při zpracování osobních údajů
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce a zpracovatel osobních údajů:
kontakty:
Zástupce správce osobních údajů:
kontakty:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
kontakty:

Kategorie subjektu údajů:
kategorie osobních údajů dítěte:

kategorie údajů zákonných zástupců:

účel zpracování:
právní základ zpracování údajů:
zákonný požadavek k poskytnutí údajů:

je subjekt povinen údaje poskytnout:
důsledky neposkytnutí osobních údajů:
automatické rozhodování:
doba, po kterou jsou údaje uloženy:

komu byly/budou údaje zpřístupněny:

předání osobních údajů do třetí země:
lhůta pro výmaz osobních údajů:
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Smetanova 902/II, 389 01 Vodňany, tel: 383382347, e-mail: ms.slunicko@seznam.cz

Bc. Dagmar Sladká, ředitelka
tel: 724 018 656, e-mail: ms.slunicko@seznam.cz

Bc. Jan Sladký
sídlo správce, tel: 724 018 658, e-mail: ms.slunicko@seznam.cz

děti a jejich zákonní zástupci
jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné
číslo dítěti přiděleno, bydliště, státní občanství, místo narození a místo trvalého
pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince
nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, na území České republiky, datum
zahájení vzdělávání ve škole, údaje o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání,
údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných školou dítěti se speciálními
vzdělávacími potřebami a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského
poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních
obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání
ve škole a obrazové záznamy,
jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud
nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování
písemností, telefonické a jiné spojení (kontakt), obrazové záznamy
plnění úkolů správce vyplývajících z příslušných právních předpisů nebo z předmětu
činnosti (§ 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon),
souhlas subjektu údajů (u dětí souhlas jejich zákonných zástupců),
ustanovení § 22 odst. 3 písm. c) a e) a § 28 odst. 2 školského zákona,
zákonný zástupce § 22 odst. 3 písm. c) a e) školského zákona,
žadatel při žádosti o přijetí dítěte podle zák. č.500/2004 Sb. správní řád,
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
není (subjekt není povinen údaje poskytnout – není povinen umístit dítě u správce)
znemožnění docházky dítěte a jeho předškolního vzdělávání u správce.
k automatizovanému rozhodování nebo profilování u správce nedochází,
po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy, jimiž je správce nebo zpracovatel
vázán anebo po dobu, po kterou je správce nebo zpracovatel potřebuje k plnění úkolů
vyplývajících z jeho činnosti,
osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, o nichž to stanoví zvláštní právní
předpis; jiným osobám mohou být poskytnuty nebo zveřejněny jen se souhlasem
subjektu údajů nebo jeho zákonného zástupce,
údaje nebyly a nebudou předány do jiné země ani mezinárodní organizaci,
neprodleně po skončení doby pro uložení osobních údajů (viz výše).

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a zejména
k pravděpodobné závažnosti rizik pro práva a svobody fyzických osob, správce (zpracovatel) osobních údajů provedl vhodná
technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.
V případech stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 má subjekt údajů nebo jeho
zákonný zástupce, právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracování osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním), právo požadovat od správce přístup ke svým osobním
údajům, opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo
na přenositelnost údajů, rovněž má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha) a právo na informaci, že případ porušení zabezpečení osobních údajů může mít za následek vysoké riziko pro
práva a svobody fyzických osob. Práva subjektu uplatněná u správce vyřizuje správce společně s pověřencem pro ochranu
osobních údajů.
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Poučení
ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
Oznamovací povinnost zákonných zástupců dětí (§ 22 odst. 3 písm. c) a e) školského zákona)
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
 informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích
Rozsah zpracovávaných osobních údajů dětí a jejich zákonných zástupců (§ 28 odst. 2 školského zákona)
Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:
 jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní
občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo
místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
 údaje o předchozím vzdělávání,
 datum zahájení vzdělávání ve škole,
 údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,
 údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě
údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého
žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut,
 údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 datum ukončení vzdělávání ve škole,
 jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého
pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.
Rozsah dalších osobních údajů dětí a jejich zákonných zástupců zpracovávaných v souvislosti s činností školy na základě souhlasu
 fotografie, filmové a jiné obrazové záznamy za účelem prezentace aktivit dětí i školy (mohou být poskytnuty sdělovacím prostředkům
nebo využity k prezentaci školy na Internetu nebo ve veřejně přístupných prostorách),

Poučení
o povinnostech správce a jeho případného zástupce nebo zpracovatele a jeho případného zástupce při plnění povinnosti
podle článku 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Každý správce a jeho případný zástupce vede záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá. Záznamy obsahují všechny tyto informace:
 jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů;
 účely zpracování;
 popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů;
 kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních
organizacích;
 informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či
mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce doložení vhodných záruk;
 je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů;
 je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1.
Každý zpracovatel a jeho případný zástupce vede záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro správce, jež obsahují:
 jméno a kontaktní údaje zpracovatele nebo zpracovatelů a každého správce, pro něhož zpracovatel jedná, a případného zástupce správce
nebo zpracovatele a pověřence pro ochranu osobních údajů;
 kategorie zpracování prováděného pro každého ze správců;
 informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či
mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce doložení vhodných záruk;
 je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1.
Za zvláštní kategorie osobních údajů se podle čl. 9 odst. 1 se považují údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických
názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů
za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
Uvedené zvláštní kategorie osobních údajů lze zpracovávat mimo jiné, pokud jde o některý z těchto případů:



subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů, s výjimkou
případů, kdy právo Unie nebo členského státu stanoví, že zákaz uvedený v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů zrušen;
zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není
fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas.
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