Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace
Hájová 271, 747 62 Mokré Lazce

1.DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU MŠ MOKRÉ LAZCE
Zpracovávání osobních údajů - GDPR

Povinnost zákonných zástupců:
- dát svůj souhlas Mateřské škole Mokré Lazce, příspěvkové organizaci
ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o svých dětech
ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR.
Svůj souhlas poskytnou pouze:
- pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a pro vedení nezbytné
zdravotní dokumentace
- pro pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech školy, včetně webu šk.
- pro pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, školy v přírodě, exkurze…)

Práva zákonných zástupců:
1. být informován
- Zákonní zástupci jsou informováni o zpracování údajů před žádostí o poskytnutí osobních údajů
a před zahájením předškolního vzdělávání dítěte .
- Zákonní zástupci jsou informováni o svých právech.

2. právo na přístup
Zákonní zástupci mají právo na potvrzení o zpracování jeho údajů, na přístup ke svým osobním
údajům, na informaci o rozsahu zpracovávaných informací, na poskytnutí informací nejdéle do 1
měsíce od podání žádosti, na vysvětlení (při zamítnutí žádosti).
Informace jsou poskytovány na základě písemné žádosti. Jsou poskytovány zpravidla bezplatně,
kromě případů, kdy správce posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou,
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nebo pokud nejde o oprávněný zájem žadatele.
Pokud je požadována úhrada, její výše se řídí sazebníkem uvedeným ve směrnici o poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

3. právo na opravu
Zákonný zástupce má právo na opravu údajů, pokud jsou nepřesné, nebo neúplné, na provedení
opravy nejdéle do jednoho měsíce, na vysvětlení, pokud oprava nebyla provedena.
Škola předchází tomu, aby zpracovávané údaje byly neaktuální, údaje o žácích i zaměstnancích
pravidelně ověřuje.

4. právo na výmaz
Zákonný zástupce má právo na výmaz údajů, pokud již nejsou potřebné pro původní účely,
při odvolání souhlasu zákonného zástupce, při námitkách proti zpracování,
při protiprávním zpracování, pokud není poskytnut souhlas se zpracováním,
pokud je povinnost výmazu dána právní povinností.
Výmaz se provádí na základě písemné žádosti a provádí se u údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut
informovaný souhlas, výmaz nelze provést u zákonného zpracování osobních údajů.

5. právo na námitku
Každý zákonný zástupce má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů.
Tato možnost se týká jen údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas.
Nelze ji uplatnit u zákonného zpracování osobních údajů.
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