Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková
organizace
Severní 19, Hlučín 748 01

Zpracování osobních údajů
Úvod
Subjekt údajů – žák/žákyně (nebo jeho zákonný zástupce), který navštěvuje školu a účastní se aktivit
pořádaných školou – by měl být v okamžiku (nejpozději, lépe v předstihu) zahájení zpracování
jeho/jejích osobních údajů informován o všech souvislostech zpracování školou i o tom, komu
eventuálně tyto osobní údaje mohou být dále předány. Stejně jako u ostatních druhů zpracování
osobních údajů, subjekt údajů může obdržet tuto informaci v obecné podobě, a to i odkazem na
prostředky umožňující dálkový přístup k informaci (webová stránka školy) anebo je, v případě, že je
to vzhledem k okolnostem vhodné, je může obdržet v individualizované podobě.

O nás
Osobní údaje, které poskytujete, jsou zpracovány Mateřskou školou Hlučín, Severní, příspěvková
organizace se sídlem Severní 19, 748 01 Hlučín.
Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez
jejich zpracování bychom nemohli plnit naše úkoly vyplývající např. ze zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ale ani uzavřít
s Vámi smluvní vztah (pokud jste náš dodavatel) a plnit povinnosti z něj vyplývající.
S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby
nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Ochrana osobních údajů, ochrana
soukromí a práv každého jednotlivce je jednou ze základních hodnot, které zaměstnanci Mateřské školy
Hlučín, Severní dodržují. Naši zaměstnanci si plně uvědomují hodnotu a citlivost osobních údajů, se
kterými přichází do styku a se kterými pracují. Jsou si plně vědomi škod, které může vyzrazení, zničení
nebo pozměnění těchto údajů způsobit každému jednomu majiteli těchto údajů, každému jednomu
z Vás. Každý náš zaměstnanec věnuje maximální úsilí tomu, aby zabránil vyzrazení, zničení nebo
pozměnění, osobních údajů, se kterými přichází do styku a se kterými pracuje. To znamená, že dodržuje
bezpečnostní opatření informační bezpečnosti, chrání osobní údaje v listinné podobě, všímá si svého
okolí a neprodleně hlásí jakékoliv podezřelé chování výpočetní techniky, svých kolegů nebo třetích
stran.
Mateřská škola Hlučín, Severní a její každý jeden zaměstnanec věnuje maximální úsilí tomu, aby bylo
zajištěno spravedlivé a transparentní zpracování osobních údajů, za tímto účelem, jsou zpracovány
procesy, které nepřetržitě vylepšujeme tak, aby každý subjekt měl v každém okamžiku k dispozici
odpověď na jakoukoliv otázku týkající se jeho osobních údajů a jejich zpracování.

Na koho se obrátit v otázkách Vašich osobních údajů a Vašich práv
V případě, že budete mít jakékoliv otázky ohledně Vašich osobních údajů nebo výkonu Vašich práv
neváhejte kontaktovat naše pracovníky, kteří jsou plně připraveni Vám poskytnout Vám plný
informační servis nebo pomoci s plněním Vašich práv.
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V takových případech kontaktujte:
Mgr. Kateřina Boková (ředitelka školy), telefonní ústředna: 605 352 571, email: severni@mshlucin.cz
nebo Luděk Mandok (Pověřenec pro ochranu osobních údajů), email: ludek.mandok@autocont.cz.

Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme
Uplatnění vhodného právního titulu souvisí s jednotlivými agendami, v jejichž rámci jsou osobní údaje
zpracovávány. Jedná se zejména o tyto tituly:
•

•

•
•

Na základě souhlasu dle č. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů;
Plnění smlouvy dle č. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
Plnění právní povinnosti dle č. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
V rámci výkonu veřejné moci dle č. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů, zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Komu osobní údaje poskytujeme
Vaše osobní údaje si předáváme pouze v rámci Mateřské školy Hlučín, Severní. V souladu se zákony ČR
a jen a pouze v případech stanovených těmito zákony, mohou být některé osobní údaje předány
Ministerstvu školství kultury a tělovýchovy ČR, České školní inspekci, zřizovateli školy a kontrolním
orgánům.

Předávání osobních údajů do zahraničí
Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme
Osobní údaje uchováváme v závislosti na účelu, pro který osobní údaje zpracováváme. Pokud Vás
zajímají konkrétní jednotlivé lhůty uchování Vašich osobních údajů, neváhejte kontaktovat:
Mgr. Kateřina Boková (ředitelka školy), telefonní ústředna: 605 352 571, email: severni@mshlucin.cz
nebo Luděk Mandok (Pověřenec pro ochranu osobních údajů), email: ludek.mandok@autocont.cz.
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Profilování na základě osobních údajů a automatizované rozhodování na základě osobních
údajů
Mateřská škola Hlučín, Severní neprovádí profilování na základě poskytnutých osobních údajů.
Mateřská škola Hlučín, Severní nevyužívá systémů pro automatizované rozhodování na základě
poskytnutých osobních údajů.

Práva subjektu osobních údajů
Mateřská škola Hlučín, Severní se hlásí k principům zavedeným nařízením Evropského parlamentu a
Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (GDPR) a je připravena plně spolupracovat při výkonu Vašich práv.
Dle GDPR jsou Vaše práva:
•
•
•
•
•
•
•

Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů)
Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (čl. 15
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (čl. 21 Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů)
Právo subjektu OU na omezení zpracování (čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (čl. 20
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (čl. 22
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu
nezpůsobila újmu (čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění
právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu
veřejných zájmů.
Přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů,
které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále
pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.
Vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude
projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů. Námitku lze uplatnit
v případech kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí
strany nebo proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud
vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro
tyto účely zpracovávány.
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Omezení zpracování osobních údajů – na základě Vaší námitky dojde k omezení zpracování Vašich
osobních údajů. Do vyřešení námitky je zpracování osobních údajů omezeno.
Přenesení osobních údajů – pokud jste nám poskytl (a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo
souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném
elektronickém formátu tak, abyste si je mohl (a) přenést k třetí straně.
Žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování – máte-li pochybnost o správnosti
automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení
rozhodnutí oprávněnou rolí.
Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistíme
aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.
Mateřská škola Hlučín, Severní Vás v souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte
právo namítat automatizované individuální rozhodování podle článku 21 GDPR a, že podle § 21 odst.
2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu
(viz. výše). Zároveň Vás Mateřská škola Hlučín, Severní informuje, že v případě podezření, že Vaše
osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů
České republiky stížnost.

Ochrana osobních údajů
Mateřská škola Hlučín, Severní, zajišťuje ochranu Vašich osobních údajů systémem řízení bezpečnosti,
založeném na analýze rizik osobním údajům Mateřská škola Hlučín, Severní Vás ubezpečuje, že
neustále hodnotí bezpečnostní situaci a rizika a upravuje své plány bezpečnosti tak, aby nedošlo
k ohrožení Vašich osobních údajů. Chceme Vás ujistit, že jsou implementovány odpovídající postupy a
technologie pro zajištění informační, fyzické i administrativní bezpečnosti a to jak organizačními, tak
technickými prostředky. Z pochopitelných důvodů neuvádíme tyto postupy a mechanismy na tomto
místě.

Jednotlivé agendy zpracování osobních údajů

Školní matrika I.
Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR)
Správce osobních údajů: Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, Severní 19, 748 01
Hlučín
Kontaktní údaje správce: Mgr. Kateřina Boková (ředitelka školy), email: severni@mshlucin.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, email: ludek.mandok@autocont.cz
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Rozsah zpracovávaných osobních údajů: identifikační, adresní a jiné osobní údaje, které jsou
stanoveny § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), §1 a §1a vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení,
Přílohy 1, část druhá čl. 2 až 5 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení.
Účel zpracování: vedení dokumentace dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 364/2005 Sb., o
dokumentaci škol a školských zařízení.
Lhůta zpracování osobních údajů: úřední záznamy podle lhůt stanovených pro školní matriku pokud
nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1. c)
Nařízení (GDPR) - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Předání osobních údajů: v souladu s ustanovením zákonů mohou být některé osobní údaje předány
Ministerstvu školství kultury a tělovýchovy ČR, České školní inspekci, zřizovateli školy a kontrolním
orgánům.
Předání osobních údajů do zahraničí: není prováděno.

Školní matrika II.
Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR)
Správce osobních údajů: Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, Severní 19, 748 01
Hlučín
Kontaktní údaje správce: Mgr. Kateřina Boková (ředitelka školy), email: severni@mshlucin.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, email: ludek.mandok@autocont.cz
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení sourozence žáka, třída, oddělení nebo
studijní skupina sourozence žáka, pojišťovna žáka, kontaktní a identifikační údaje osoby, které lze
informovat o žáku na základě plné moci apod., Č. j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti, časový rozsah
styku druhého rodiče s dětem.
Účel zpracování: zpracování osobních údajů zákonných zástupců v matrice/evidenčním listu
dítěte/žáka pro bezproblémový režim vzdělávání (např. umožnění styku zákonného zástupce s
dítětem/nezletilým žákem).
Lhůta zpracování osobních údajů: úřední záznamy podle lhůt stanovených pro školní matriku pokud
nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1. a)
Nařízení (GDPR) - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účel.
Předání osobních údajů: v souladu s ustanovením zákonů mohou být některé osobní údaje předány
Ministerstvu školství kultury a tělovýchovy ČR, České školní inspekci, zřizovateli školy a kontrolním
orgánům.
Předání osobních údajů do zahraničí: není prováděno.
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Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních
Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR)
Správce osobních údajů: Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, Severní 19, 748 01
Hlučín
Kontaktní údaje správce: Mgr. Kateřina Boková (ředitelka školy), email: severni@mshlucin.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, email: ludek.mandok@autocont.cz
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: identifikační, adresní a jiné osobní údaje, které jsou
stanoveny § 29 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle §1, §2, §3 a §4 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci
úrazů.
Účel zpracování: vedení dokumentace dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci
úrazů.
Lhůta zpracování osobních údajů: až 10 let.
Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1. c)
Nařízení (GDPR) - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Předání osobních údajů: v souladu s ustanovením zákonů mohou být některé osobní údaje předány
Ministerstvu školství kultury a tělovýchovy ČR, České školní inspekci, zřizovateli školy a kontrolním
orgánům.
Předání osobních údajů do zahraničí: není prováděno

Přijetí do školy I.
Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR)
Správce osobních údajů: Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, Severní 19, 748 01
Hlučín
Kontaktní údaje správce: Mgr. Kateřina Boková (ředitelka školy), email: severni@mshlucin.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, email: ludek.mandok@autocont.cz
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: identifikační, adresní a jiné osobní údaje, které jsou
stanoveny § 20 odst. 2 a 3, § 28, § 36 odst. 4, § 37, § 38, § 46 odst. 1 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon).
Účel zpracování: vedení dokumentace dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Lhůta zpracování osobních údajů: až 10 let.
Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1. c)
Nařízení (GDPR) - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
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Severní 19, Hlučín 748 01

Předání osobních údajů: v souladu s ustanovením zákonů mohou být některé osobní údaje předány
Ministerstvu školství kultury a tělovýchovy ČR, České školní inspekci, zřizovateli školy a kontrolním
orgánům.
Předání osobních údajů do zahraničí: není prováděno

Přijetí do školy II.
Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR)
Správce osobních údajů: Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, Severní 19, 748 01
Hlučín
Kontaktní údaje správce: Mgr. Kateřina Boková (ředitelka školy), email: severni@mshlucin.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, email: ludek.mandok@autocont.cz
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: zdravotní pojišťovna žáka, MŠ, kterou žák navštěvuje, zda je
u zápisu po odkladu, zdravotní způsobilost, zda je sourozenec ve škole, zájem o zařazení do školní
družiny, podaná žádost o zápis (dítě již zapsáno do jiné základní školy) a případně do které.
Účel zpracování: zpracování osobních údajů pro bezproblémový režim vzdělávání a dále např. z důvodů
potřeby komunikace v rámci BOZP.
Lhůta zpracování osobních údajů: 10 let.
Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1. a)
Nařízení (GDPR) - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účel.
Předání osobních údajů: v souladu s ustanovením zákonů mohou být některé osobní údaje předány
Ministerstvu školství kultury a tělovýchovy ČR, České školní inspekci, zřizovateli školy a kontrolním
orgánům.
Předání osobních údajů do zahraničí: není prováděno.

Průběh docházky I.
Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR)
Správce osobních údajů: Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, Severní 19, 748 01
Hlučín
Kontaktní údaje správce: Mgr. Kateřina Boková (ředitelka školy), email: severni@mshlucin.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, email: ludek.mandok@autocont.cz
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: identifikační, adresní a jiné osobní údaje, které jsou
stanoveny § 22 odst. 3 písm. e), § 28, § 30, § 49 odst. 1 a § 50 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková
organizace
Severní 19, Hlučín 748 01

Účel zpracování: vedení dokumentace dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Lhůta zpracování osobních údajů: až 10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1. c)
Nařízení (GDPR) - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Předání osobních údajů: v souladu s ustanovením zákonů mohou být některé osobní údaje předány
Ministerstvu školství kultury a tělovýchovy ČR, České školní inspekci, zřizovateli školy a kontrolním
orgánům.
Předání osobních údajů do zahraničí: není prováděno

Průběh docházky II.
Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR)
Správce osobních údajů: Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, Severní 19, 748 01
Hlučín
Kontaktní údaje správce: Mgr. Kateřina Boková (ředitelka školy), email: severni@mshlucin.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, email: ludek.mandok@autocont.cz
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: zdravotní pojišťovna žáka a dále jméno a příjmení, třída,
podobizna, žákem označené výtvarné nebo písemné dílo pro prezentaci školy.
Účel zpracování: zpracování osobních údajů z důvodů potřeby komunikace v rámci BOZP a z důvodů
prezentace školy (fotografie, účast na soutěžích atd.).
Lhůta zpracování osobních údajů: až 10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1. a)
Nařízení (GDPR) - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účel.
Předání osobních údajů: v souladu s ustanovením zákonů mohou být některé osobní údaje předány
Ministerstvu školství kultury a tělovýchovy ČR, České školní inspekci, zřizovateli školy a kontrolním
orgánům.
Předání osobních údajů do zahraničí: není prováděno.

Personalistika
Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR)
Správce osobních údajů: Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, Severní 19, 748 01
Hlučín

Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková
organizace
Severní 19, Hlučín 748 01

Kontaktní údaje správce: Mgr. Kateřina Boková (ředitelka školy), email: severni@mshlucin.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, email: ludek.mandok@autocont.cz
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: identifikační, adresní a jiné osobní údaje, které jsou
stanoveny §34, §106, §145 až §150 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
§3 až §3 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, §54 až §60 zákona č.373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách, § 35a odst. 4
písm. d) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, §6 až §20 zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Účel zpracování: vedení dokumentace dle §34, §106, §145 až §150 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, §3 až §3 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, §54 až §60 zákona č.373/2011 Sb., zákon o specifických
zdravotních službách, § 35a odst. 4 písm. d) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, §6 až §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti.
Lhůta zpracování osobních údajů: až 50 let po skončení pracovně právního vztahu, pokud nejde o
archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1. c)
Nařízení (GDPR) - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Předání osobních údajů: v souladu s ustanovením zákonů mohou být některé osobní údaje předány
zřizovateli školy a kontrolním orgánům (např. příslušný finanční úřad).
Předání osobních údajů do zahraničí: není prováděno.

Účetnictví organizace
Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR)
Správce osobních údajů: Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, Severní 19, 748 01
Hlučín
Kontaktní údaje správce: Mgr. Kateřina Boková (ředitelka školy), email: severni@mshlucin.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, email: ludek.mandok@autocont.cz
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: identifikační, adresní a jiné osobní údaje, které jsou
stanoveny zákonem č. 561/1993 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový).
Účel zpracování: vedení dokumentace dle zákona č. 561/1993 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(nový).
Lhůta zpracování osobních údajů: 5 až 10 let.
Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1. c)
Nařízení (GDPR) - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková
organizace
Severní 19, Hlučín 748 01

Předání osobních údajů: v souladu s ustanovením zákonů mohou být některé osobní údaje předány
zřizovateli školy a kontrolním orgánům (např. příslušný finanční úřad).
Předání osobních údajů do zahraničí: není prováděno.

