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lnformační memorandum ke zpracování osobních údajů

cílem tohoto dokumentu je 5hrnutí zákiadních infoímací o zá9adách zpíacování osobních údaiů, kierými se
naše organlzace řídí a které přja a za účelem zaj]štění 50uladu ustanovenírn čl. 13 Nařízení parlanrentu a Rady
EU 2016/679 (dále jen ,,GDPR"), které je na úzerní ČR účinné od 25,5,2018 . s přihlédnutím k ustanovení § 8
zákona o ochraně osobních údajů č, 110/2019 sb.

Kontáktní údaje správce oú

Název právnické o5oby dle Zřizovací ist]ny základníško]a a Mateřská škola žabčice, okres Brno
Venkov, pří5pěVkoVá organi2ace

Adresa 5ídla právnické o5oby Žabčice, ško ni447, 66463 okres Brno Venkov

]/4 1l/ 999

oflc]á nie nrá píáVn clé o9oby zszabc]ce@skolniWeb.cz

lD datové schránky

lD spráVce oÚ 9123

Titu|, jméno, přúmení řed]t€le (statut, orgánu) Mgr, Kateřjna svobodoVá

Kontáktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajú
(V z, č , 37 Nařírení,,GDPR" a čl, 14 rákona 110/2019 5b_ )

Název právn]cké osoby Ue li pověřencem
práVnická osoba), č

], (, accountin8 s,r,o,

č 02734168

Adle5a 5ídla píáVnicle oroby Hybešova 726142, 602 00 Brno

Telefonické spojen í p oVěřence

oficiální e mail pověřence Édoí@ikaccoUntinq.cz

]D datové schlánky mqheh8z

Titul, jméno, pří]mení určeného pověřence

Naše organizace podnikla Veškelé nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a dúVěrnosti zpracováVaných údajú a
ke splněníVšech předepsaných pov inostídle Metodiky Mln sterstva školýVí, mládeže a tělovýchovy,

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

1, Zákonnost, korektnost a transparent - provádíme zpracování jen V případě, kdy ktomu existuje egitlmní
důVod (např, zákonná povinnost, p]nění 5mlo!rvy, ochrana naš]ch zá]mů, ochrana zájmů třetích osob nebo
udě ený souhlas subjektu údajů),

2. Uče]oVé omezení - shronražd'ujeme osobni údajejen pro konkrétní, výslovně Vyjádřené a ecit]mní účely
(Viz Výše),

3, Min malizace údajů - zpracování osobních úda]ů provádíme pouze V míře a rozsahU, který je nezbytný Ve
vztahu k danému účelu,

4, Přesnost zpracováVánre pouze aktuá níosobních ÚdajŮ, které odrážejí 9kutečnÝ stav Věci,
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5, omezení uložení- držíme osobníúdaje po dobu ne delši, než je nezbytné a zákonné,

6, lnte8r]ta, důVěrnost zaved ] jsme dostatečné technické a organizační opatření k ochrané osobních údajů
před náhodným nebo plot]píáVním znjčenínr, ztíátou, změnou nebo neopráVněnénru poskytnutí nebo
zpřístupnění přenášených, UIožených nebojlnakupíacoVáVaných oSobnich údajů,

Vétšinu osobnich údajů zpíacoVáVáme za účeem spnění zákonem předepsaných povlnností, zejména d]e

zákona č. 561/2004 sb., o předško ním, základním, středním, vyššínr odborném a j]ném VzděláVání (ško]ský

zákon, zejnréna § 28), zákona 262/2ao6 sb., zákoník práce, 2ákona č. 500/2004 5b,, spráVní řád, zákona
zákonem č, 499/2004 5b,, o archivnictví a spisové 5lužbě, V případě, že plovádíme zpracování, jehož účelem
není splnění zákonem předepsaných povinností, plnění smlou!ry nebo opráVněného zájm!, jedná se o

zplacování osobních údajů, ke kterému od Vá5 potřebujeme Wslovný, svobodný, konkíétní a infoímovaný
souh as subjektů údajů (např. zaměstnanci, zlet]]í žáci, zékonnízástupci dětí, žáků), V takovém případě 5e jedná

zejnréna o zpracování osobních údajů, ke kterým nenáležížádný z práVních titulú a 5ubjekt údajů bude požádán

o Souhla5. Poskytnuií takového souhlasu je zcela dobrovo né a souhla5 lze kdYkoll odvolat č Využít další práva,

která jsou přesně V pis€mném soUhlasu popsána,

záj€mcúm o přijetí ke Vzdělávání tír.to sdě ujeme že požadované údaje o žákovi, jeho zákonném zástupc,
bydlišti a da ší identifikační údaje jsou ! oženy Výše uvedenými zákony, Pokud má spráVce rozhodno!t o přijetí
nebo n€přijetí uchazeče k zák]adnínrU VzděláVání, musí mU zákonný zá5tupce sděl]t identiíikační údaje
uchazeče a sVé osobní údaje tak, jak to \.yžáduje napřík ad zákon č, 500/2004 sb.,spíávní řád, ve znění
pordějších předpisů, zákon č, 89/2012 5b,, občanský zákoník, Ve znění pozdě]ších předpi5ů, zákon č. 561/2004
sb., o předškolním, základním, středním, Vyšším odborném a jiném VzděláVání (ško ský zákon, zejmén. § 28) Ve

znění pozdějších předp]sů a Zákon č, 258/2000 sb., o ochraně Veřejného zdíaVí, ve znění pozdějších předpisů, V
opáčném případé spráVce nenrůže o žádosti rozhodnoUt, případně rozhodnutí doruč]t,

zájemcům o zaměstnání tímto sdělujeme, že pok!d záš]ou písemnou žádost o přijetí do pracovního poměru,
nrUsí být odes]án. Výhíadně na Výše uvedený e_ína]l nebo adresu spráVce a jejím odesláním by Vryjádřen

souhla5 se zpracováním zájemcem UVedených údajú a j€]]ch uchovánim po dobu nrax.6 měsíců pro případný
pozdějšíkonrakt,

olganizace přjjala nezbytná opatřeník zajlštění bezpečnosti zpracováVaných osobních údajů,jakVjejich fYzickó,

tak elektronjcké podobě, Mezi tato opatření patří zejména stanovení ]nterních pravidel pro prác] 5 o5obními
úd.ji, zajištění, aby zaměstnanci nebo poVěřené osoby nrěly přístup pouze k osobnínr údajúm odpovídajícinr
opráVnění těchto o50b, poř]zování případných e ektronických záznamů umožňující určt a oVěřit, kdy, kýnr a z
jakého dúVodU byy osobní údaje zaznamenány nebo j]nak zpracovány, zamezení neopráVněnému při§tupu

lejména nastavením hesel, přístupo\^lch píéV, \rypracovéní dokuíneniace k přijatým opatřením, zyíšení
bezpečnost! ochíany osobních údajů, instalací elektronického nebo nrechanického Zabezpečení dokumentů
s osobními údaji. V dús edku opráVněného zájnru ochrany majetku a o5ob, může být VyužíVán kámero\^i nebo
jem! ná roveň postavený systéín, Vpřípadě jeho inýalace budete informoVáni o konkrétních podnrínkách

Všichni z.měýnanci a osoby, kteíé mají Víámci člnnoŤl néší školy přístup kosobním údajim, jsou řádně
proško eni a jsou seznámeni 5 prav]d]y bezpečnost] a důVěínosti přl nakládání5 o5obníín] údaji, Zejména je ,e
strany or8an]zac€ k adena Vysoká pr]oíité zabezpečí údajů o nez et]lých osobách,

osobní údaie předávám€ třetím osobám poure V zákon€nr předepsaných případech (poV]nné hlášeníorgánům
státní správry, 5amosprá$/, poj šťovny, oí8ány finanční sprá\ry, poj]šťovny apod,) n€bo V nezbytném rozsahu
Vybranýrn dodavatelům, kteří pro nás zajišťují některé Služby, jako například Vedení účetnictví nebo spráVu
infoímačních techno ocií (]T, matriky, systémy pío stravování apod,). RoVněž mohoU být údaje předáVány za

účelem zajištěn akt Vit žáků (lyžař§ké kUízy, školy V přírodě, exkL]rze.,,), se Všemi tako\^lnrl osobámi ménre jasně
nasiavené smluvní Vztahy a Všichni dodavate é spňu]í nezbytná plavidla pro zpracování osobních údajů
v rozsahu a párarnetrech \,ryžadovaných nařhením GDPR a zákona 110/2019 sb. o zpracování osobních údajú,

Doba 2pracování a uchováváňí osobních údajů je stanovena zpíavidla egislativnírnj požadavky Vso! adu se

sp]sovým a skartačnírn řádem, V případě souhlasů do jeho odvo ání.
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Předávání o§obních údájú do zahlaničí nepíovádíme, Pokud by byLo za úče|em zajištění nutno informace
předat (népříklad plojekt ERAsMUs, Výjezdy žákú na ,áhraniční\^ljezdy), budou Všichn] dotčení indiVidu; ně

Ško|a má zaved€ný systém hlášení případných bezpečnostních incidentů. V případě ún]ku jakýchkoli dat
postupujeme V sou adu s GDPR za úče em minimalizace možných Škod a Ve 5polupráci s naším poverencenr pro
ochranu osobních údajú provádíme přís Ušná hlášení Úřadu pro ochranu o5obních údajů,

Práva subj€ktu údaiů

; Máte práVo na přístup kosobním údajům, máte práVo požádat spláVce, aby Vám sděl]l, zda a jaké
zpíacovává Vaše osobní údaj€, nebo osobní údaje Vašeho dítěte,

> Máte píáVo požédat spráVce o přistup ke zpracováVarÝm osobnínr údajům a o informace o zpracování
těchto údajů,

> Máte pláVo požádat spráVce o poskytnUtí kopie zpracováVaných osobních údajů,

o Pokud požádáte o přístup ke zpracováVanýnr osobním údajúm, spráVce Vám umožní, abyste
jednorázově nahlédli do dokur.entace, Ve které se zpracováVají osobní Vaše osobníúdaje a osobní
údaje Vašeho dítěte,

o Pok!rd o to požádáte, spráVce Vás b!de informovat o:

. účé Pcl^ .pJá(ová r ,

. kategoriích zpracovávaných osobních údajů,

. katecoriích příjemců, kteíýr. osobníúdéje by]y nebo bUdou zpří5tupněny,

. době, po kteíou budou osobníúdéje u splávce uloženy,

. o právu požádat o oplavu, výrnaz, omezení zpracování osobních údajů, právu
vzné5t námitku proii zpracování/

. práVu podat stížnost u dozorového úřadu,

spráVce poskytne nfoímace pisemně, Ve Vhodných případech Velektronické formě po píokázání identity,
ústně, pokud o to požádáte a bude prokázána Vaše totožnoý, přičemž žádné údaje a informace nelze podat
telefonicky, PokUd ]e to možné a nebUdoU nepřízniVě dotčena pláVa a svobody j]ných osob, poskytne spíáVc€
kop]e zpracováVaných osobních údé]ů, Bezplatně 5e poskytuje první kop]e nebo kop e poskytnutá po de ší..
časovéín úsekU, po změně o5obních údajů, po změně Ve ,píacování osobních údajů, V ost.tních případech se
kopie poskytu]e za poplatek, správce odpoVí na Vaši žádost pí§eri]ně do 1 měsíce s možnoýíprod oužení o další
2 rněsíce,

. Máte pláVo na opravu chyby, ke které nrůže dojít př zpracování Vašich osobních úda]ů nebo osobních
údajů Vašeho dítěte, Máte práVo požádat o opíaVU n€pře5ných údaji:] nebo o doplnění neúplných osobních
údajů, 5práVce odpovína Vaši žádost do 1 rněsíce (5 možnostípíod ouženío délší 2 mésíce) od přijetíVaší
žádosti. spráVce Vám odpoVípísemn-Á, SpráVce Vánr 5dě í, zda a jak Vaše osobníúdaje opraviI nebo doplni .

. Nláte práVo na Výmaz něktenlch osobních údájů (préVo,,být zapomenut''), obecně paií, že nráte právo
požádat spráVce o to, aby likvidoval někteíé Vaše osobní údaje a dále je nelchováVa,jedná §e o tzv,
práVo být zapom€nut. V případě, kdy spráVce VykonáVá veřejnou nroc (rozhoduje Ve spráVním řízení) a p lrí
sVé práVní povinnosti,5práVce nevymaže osobní údaje, i když o to požádáte, Pokud však žádost o Výmaz
podáte, 5práVce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností prodloužení o další 2 nrěsíce) od př]eií Vaší
žádosti, a to pGemně. Sdě í Vánr, píoč ne!ryhově Vaší žádosti o Výmaz nebo jaké údaje V jakém rozsahu
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Máte práVo na onrerení zpíacování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho ditěte. Pokud
požádáte o omezení zpracování osobních úda]ů a uv€dere dúvod Vaší žádosti, spráVce tyto osobní údaje
označí, označené osobní úd.je spráVce ukládá, avšak jinak nesmídá e zpíacováVat (až na něktelé Výjimky),
Ve kterých případech máte píáVo, aby spráVce omezil zpíacováníVašich osobních údajů nebo osobních
údajů Vašeho dítěte? Pokud pod e Vašeho ivrzení Vaše osobní údaje nebo osobní údajp Vašeho dítěte
nejsou pře§né, Pok!d je zpracování Vašich osobních úda]ů nebo osobních údajů Vašeho ditěte protipíáVní,
Vy Však misto Výnrazu osobních údajů žádáte o omezení zpracování osobních údajů, Pokud již spráVce

osobní údaje nepotřebuje zpracováVat. Vy Všék požédUjete, aby o5obní údaje by]y onrezeny, protože je to
nutné plo Určení, Výkon . obhajobu Vašich píáVních nároků, Pokud spráVce zpracoVáVá Vaše osobní údaje
na základě opráVněného zájm!, na základě plněníúkolU Ve Veřejném zájmu nebo př] \4;konu Veiejne moc
Vy Vznesete nám]tku proti zpí.cování osobních údajů, spráVce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (5
možností prod oužení o da ší 2 měsíce) od přijetí Vašížádost], SpráVce Vánr odpoVí písemně. spíáVce Vám
sdělí, zd3 a jak Vaše osobní údaj€ onrerl],

Máte práVo Vznést nám]tku plot] zpracováníVašich o5obních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte,
Vsouvislosti 9e spíéVnínr řízením máte práVo Vznést námitku, protože spráVce VykonáVá Veie]lro! moc
(rozhoduje Ve spláVním řírení), ]aké je Vaše práVo odvolat souh as 5e zpracovánínr osobních údajů, PokUd

V rámc] VzděláVání udě ujete souh as se zpracováním určených osobních údéjů, máte práVo kdykoli souhlas
odvo]at, Tím Však není dotčené zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před
jeho odvoláním. To znamená, že zpracování o5obních údajů do odvo]ánísouhLas! ]e legální,

Máte práVo podat 5tížnost u dozorového úřadu, Máte píáVo podat stížnost našíorgan]zac], kterou budeme
řeš]t V 5ouč]nnostj 5 naším pověřenc€m pro ochranu osobních údajů nebo L] dozorového úřadu, tj, Úřad na

ochranu osobních údajů, Pplk, sochora 27, 170 00 Praha 7, te , +420 234 665 111
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