
INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE 
  

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 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), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o 
tom, jak škola zpracovává vaše osobní údaje. 
 

SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE: 
Mateřská škola Slaný, Vančurova 184, okres Kladno 
Slaný, Vančurova 184 

IČO: 75034689 

E-mail: ms.upanka@skolkyslansko.cz 

Datová schránka: 9dtky8d 
 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 
 

Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který 

nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních 

údajů je: 

Město Slaný 

Slaný, Velvarská 136/1 

IČO: 00234877 

Mgr. Kateřina Komedová 

Email: dpo@meuslany.cz  
 

Datová schránka: h3jb7t5 
 

K ČEMU MI JE POVĚŘENEC ? 

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na 

uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v 

rámci některé agendy v mateřské škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo 

na zástupce mateřské školy. 

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu 

s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. 

Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení 

Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce. 

 

 

 



 

 Jaká jsou Vaše práva? 

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v mateřské škole 

(odborně řečeno – naše mateřská škola je zpracovává jako správce), máte právo: 

1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 
Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme 
zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude 
zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, 
můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo 
nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout. 

2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat 
jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom 
jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).  

3. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, 
vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň 
zveřejňujeme. 

 

 

Název agendy 
Zákon 

 

Matrika 

 
školský zákon 561/2004 

  

 

 
školský zákon 561/2004 

  

 
Přihlášky do ŠJ 

školský zákon 561/2004 

  

Třídní knihy  

 
školský zákon 561/2004 

  

Evidence strávníků - ŠJ 

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování 

  

Evidence plateb obědů 

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování 

  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
školský zákon 561/2004 

  

Zdravotní dokumentace – přijímání dětí, škola v 

přírodě, plavání atd. 

 

školský zákon 561/2004 

  

Úrazy a jejich evidence 

 
školský zákon 561/2004 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=en


 

4. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám 
k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte 
právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na 
adresums.upanka@skolkyslansko.cz , zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký 
souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši 
adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.  

5. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na 
sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset 
nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte 
způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, email 
s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným 
podpisem, případně se dostavíte osobně do mateřské školy s průkazem 
totožnosti. 

6. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu 
správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je 
především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a 
neporušujeme Vaše práva. 

 

 

 

CO MÁTE KONAT, POKUD SE DOMNÍVÁTE, ŽE NEZPRACOVÁVÁME VAŠE 

OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVNĚ? 

V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních 
údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro 
ochranu osobních údajů, se sídlem:  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 
234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444, Elektronická podatelna (zpracovává 
oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) E-mail: posta@uoou.cz; Datová 
schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz  

 

 

 

 

 

Ve Slaném dne 24. 5. 2018                                         Mgr. Ladislava Kučerová, ředitelka školy 

mailto:ms.upanka@skolkyslansko.cz
https://www.uoou.cz/
https://www.uoou.cz/

