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lnformační memorandum ke zpracování osobních údajů

cílem tohoto dokumentu je 5hrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, l(teFimi 5e naše organizace
řídía které přijala za účelem zajištění souladu § nařízením parlamentu a RadY EU 2016/679 (dále jen,,GDPR"), které je na
území ČR účinné od 25,5,2018 a to zejména a s přihlédnutím k čl. 13 Nařízení.

NaŠe organizace podnikla veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění
vŠech předepsaných povinností dle Metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sjehož detailním zněnim se
můžete seznámit kliknutím na odkaž http://www.msmt.czlfile/44592/

V souladu s GĎPR zpracovává naše organizace osobní údaje dle těchto žásad:

1, zákonnost, korektnost a transDarent - Provádíme zpracování jen v případě, kdy ktomu €xistuje legitimní důVod
(např. zákonná povinnost, plněnísmlouvy, ochrana našich zájmů, ochrana zájmů třetích osob nebo udělenÝ souhlas
5ubjektu údajů),

2. ÚČelové omezení- shromažďujeme osobní údaje jen pío konkrétni výslovně Wjádřené a le8itimní účely (viz výše).
3. Minimalizace údaiů - Zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, Ken/ je nezbytný ve vžtahu

k danému účelu-

4. Přesnost -zpracováVáme použe aktuální osobních údajú, které odrážejí skutečný stav Věci.
5. omezení uložení - Držíme osobní údaje po dobu ne delší, než je nezbytné a zákonné.
6. lntegrita, dŮvěrnost - zavedli jsme dostatečné technické a oíganizační opatření kochraně osobních údajů před

náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění
přenášených, uložených nebo jinakzpracováVaných osobních údajů.

7. odpovědnost - Jsme kdykolischopni doložit soulad dodržovánížásad dle bodů 1. -6.

lnformace poskytované v případě, že osobní údaje byly získány od subjektu údajů nebo
jeho zákonných zástupců

Většinu osobních údajů zpra.ováváme za účelem splnění zákonem předepsaných povinností zejména podle zákona č.

500/2004 sb., spráVní řád v platném znění, zákon č, 56ý2004 sb,, o předškolním, základním, slřednim, Vyšším odborném a
jiném VzděláVání (ško|ský zákon) a zákonem č. 499/2oo4 sb., o archivnigtví a spisové službě a o změně nékterých zákonů.
V případě, že provádíme zpracování, jehož účelem není §plnění zákonem předepsaných povinností, pInění smlouw nebo
opráVněného žájmu, jedná se o zpracování osobních údaiů, ke kterém! od Vás potřebu|eme v,ýslovný, svobodnÝ,
konkřétní a informovaný souhlas subjeků údaiů (žaměstnanců, žáků, resp. jejich zákonných zástupců}. V takovém případě

se jedná zejména o zpracování zejmóna osobních údajů o podobě žáků (fotografie a videa) či zpracování základních
identiíikačních údajů žáků pro účely hlášení na soutěže, mimoškolní aktivity, V\ilety, exkurze nebo 5portovní akce, zveřejněni

Kontaktní údaie správce oÚ
Nózev próvnické osoby dle zřízovací lí'tiny záklBdní škola a mateř§ká škola Těšany, okres Brno.

venkov, příspěvková oř8anizace
Adresa 5ídIo próvnické osoby Těšanv 305, 6@ 54

Telefonické spojení s44 248 238
oíició lní e-mail píávnické osoby lada.hrabcova@z§amste§any.cž

lD dotové schňnky s4gmidt

Titul, jméno, příjmení ředitele (ltatut. orgónu) Mgr. Lada Hrabcová

Kontaktní údaje pověřénce přo ochranu osobních úda,iů (viz. Čl. 37 a násl. nařizeni
Název právnické osoby (jeJi pověřencefi právnjcká osoba),

lč
J, K, accounting s-r.o.

|č02134168
Adresa sidlo próvnické osoby Hybešova 726142, 602 00 Brno

Tel efon ické s poj e n í pové ře n ce 725 654 379
oíiciólni e-moíl pověřence gdor@ikaccounting.cZ

lD dqtové schránky mqhehgz

Titul, jméno, přúmení pověřence petla peschelová
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výsledků na soutěžích atd. Poskwnutí takového solhlasu je zcela dobrovolné a souhlas lze kdykoli odvolat či využít další
práva, která jsou přesně v pí5emném soUhlasu popsána,

záiemcům o přiietí ke ýrdělávání tímto sdélujeme, že požadované údaje o dítěti, jeho zákonném zástupci, bydlišti a další

identifikační údaje jsou Uloženy Výše uvedenými zákony. Pokud má spráVce rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k

základnímu vzděláváni musí mu zákonný zástupce sdělit identifikační údaje uchazeče a své osobní údaje tak, jak to vYžaduje

zákon č. 500/2004 5b,, §práVní řád, ve znění pozdějších předpisú, zákan č, 89/2oI2 sb,, občanský zákoník, ve zněni

pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, Wšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 sb,, o ochraně Veřejného zdravi ve znění pozdějšich

předpisů. V opačném případě správce nemůže o žádosti rozhodnout, případně rozhodnutí doručit

záiemcům o Éméstnání tímto sdělujeme, že pokud zašlou písemnou žádost o přijetí do pracovního poměru, musí b\^ tento
odeslán \^/hradně na výše uvedený e-mail nebo adresu spráVce a jeho odesláním byl Vyjádřen souhlas se zpracovánim

zájemcem uvedených údajů a jejich uchováním po dobu max. 6 měsíců pro případný pozdější konta kt.

or8anizace přiiala nezbytná opatření k žaiištění bezpečnosti zpra.ovávaný.h osobníCh údaiů iak vieiich fyzické, tak

elektronické podobě. Mezi tato opatření patří zejména stanovení interních píavidel pro práci s danÝmi informačnimi

systémy, žajištění, aby tvto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, pořizování

elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdý kým a zjakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak

zpracovány a zamezení neoprávněnému přístupu k dato\^/m nosičúm, zejména prostřednictvím nastavení hesel,

přístupových práv, šifrování, vypracování dok!mentace k přijabim technicko-organizačním opatřením, z\^íšení bezpečnosti

instalací zámků, nákupem zamykacích skříní apod. Vdúsledku oprávněného zájmu ochrany majetku a osob, může b\it

WužíVán kamerovli nebo jemu na roveň postavený systém, v případě ieho in§talace budete informováni o konkrétních

podmínkách pověřenou osobou.

Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činno§ti naší školy přístup k osobním údajúm, 

'sou 

řádně proškoleni a jsou

seznámenl s pravidly b€rpeč.osti a důvěrno§ti při nakládání § osobníml údaii. ze.iména je ze strany organizace kladena

lysoká priorita zabezpečíúdajú o nezletilÝch osobách,

o§obní údai€ předáváme třetím osobám pouze vrákonem předepsanÝch přlpadech (povinná hlášení oígánúm státní

spráVy, samosprávy, pojišťovny, orgány finančnísprávy apod,) nebo V nezbytném rozsahu vybraným dodavate|ům, kteří pro

ná§ za.iišťují některé služby, jako například vedení účetnictví nebo správu informačních technolo8ií (lT, matriky, systémy pro

straVování apod.). 5e Všemi takovými o5obami máme jasně nastavené smluvní Vztahy a všichni dodavatelé splňují nezb}tná

pravidla pro zpracování osobních údajú v rozsahu a parametrech Wžadovaných nařízením GDPR Vrámci povinností

zpracovatele dle požadaVku cl,28 Nařízení,

Doba zpracování a uchovávání osobních údarů ie §tanovena lpravidla |e8islativními požadavky nebo v případě souhlasŮ

ie po dobu dochárky do školy s přesahem 10 let {fotky,.) nebo do jeho odvolání.

Předávání osobních údaiú do tahraničí provádíme zcela \^ijimečně a o takovém předáníjsou vŠechny dotČené subjekty

údaiů vždy informovány. zpravidla sejedná o Plánované \^ijezdy žáků na stáže, zájezdy apod.

škola má zavedený svstém hlášení př|padných bezpečnostních incidentú. V případě úniku jakýchkoli dat postupujeme

v souladu 5 GDPR za účelem minimalizace možných škod a ve spolupráci s naším pověřencem pro ochranu o5obních údajŮ

provádíme příslušná hlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo na přl§tup k Vašim osobním údajúm nebo osobnim údaiům Vašich dětí.

a} Máte právo požádat správce, aby vám sdělil, zda zpracovává Vaše osobní údaje, nebo osobní údaje VaŠ€ho dítěte.

b) Máte píávo požádat správce o přístup ke zpracováVaným osobním údajům a o informace o zpracováni těchto ÚdajŮ,

c) Máte píávo požádat spíávce o poskytnutíkopie zpracovávaných osobních údajů.

Pokud požádáte o přístup ke zpracováVaným osobním údaiům, spráVce Vám umožní, abyste .iednorážově nahlédli do

dokumentace, Ve které 5e zpracovávají osobníVaše o5obníúdaje a osobníúdaje Vašeho dítěte.

Pokud o to požádáte, správce Vás bude informovat o

- účelech zpracováni,
- kate8oriích zpracovávaných osobních údajú,

- kategoriich příjemců, kterým osobníúdaie byly nebo budou zpřístupněny,

- době, po kterou bttdou osobníúdaje u správce u|oženY,

_ o právu požádat o opravu, \.ýmaz, omezení zpíacování osobních údajů, právu vznést námitku proti zpracovánÍ,
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- práVu podat stížnost u dozorového úřadu,

Jak 5p.ávce poskytne info.mace? V jaké formě?
správce poskytne informace

- písemně,

- ve vhodných případech v elektronické formě po prokázání identity,
- ústně, pokud o to požádáte a bude prokázána Vaše totožnost, přičemž žádné údaje a informace nelze podat

telefonicky
Pokud je to moŽné a nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody iiných osob, poskytne správce kopie zpracovávaných
osobních údajú, Zajakých podminekje kopie poskytována?

, Bezplatně 5e poskytuje první kopie nebo kopie poskytnutá po delším čásovém úseku, po změně osobních údaiů,
po změně ve zpracování osobních údajů.

, V ostatních případech se kopie poskytuje za poplatek.

spráVce odpoví na Vaši žádost písemně do 1 měsíce s možností prodlouženío další 2 měsíce.

Právo na opíavu chyby, ke které múže dojít při zpracování Vašich osobních údajú nebo osobních údajů Vašeho dítěte. Máte

práVo požádat o opťavu nepřesných údajů nebo o doplnění neú plných o§obních údajů. spráVce odpovína Vaši žádost do 1

měsíce (5 možno§tí prodlouženío další2 měsíce) od přiietí Vaší žádosti. správce Vám odpoví písemně. správce Vám §dělí
zda a jak Vaše osobní údaje opravil nebo doplnil,

Právo na vrimaz někteďch osobních údajů (právo ,,být zapomenut"}, obecně platí, že máte práVo požádat správce o to, aby

zlikvidoval některé Vaše osobní údaje a dáleje neuchovával; jedná se o tzv, právo btít uapomenut- V případě, kdy správce

vykonává veřejnou moc (rozhoduje Ve §práVním řízení) a plní5vé právní povinnosti, spráVce nevymaže osobní údaje, i když o

to požádáte. Pokud však žádost o \^imaz podáte, 9píávce odpoví na Vaši žádo§t do 1 měsíce (s možností prodloužení o další
2 měsíce) od přijetíVašížádosti, a to pisemně. sdělíVám, proč nevyhověl Vaší žádosti o vtýmaz nebo jaké údaje v
jakém rozsahu vymazal.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajú nebo osobních údajů Vašeho dítěte. Pokud požádáte o omezení

zpracování osobních údajů a uvedete důvod Vaší žádosti, správce Mo o5obní údaje označí, označené osobní údaje správce

ukládá, avšakjinak nesmídále zpracovávat {až na některé yýjlmky), Ve kteFích případech máte právo, aby spíávce omezil

zpracováníVašich osobních údajů nebo osobnich údajů Vašeho dítěte?

a) Pokud podIe Vašeho tvrzeníVaše o5obníúdaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte nejsou přesné,

b) Pokud je zpracování Vašich osobních úda.iů nebo osobních údajů Vašeho dítěte protiprávni. Vy však místo uýmazu

o5obních údajú žádáte o omezení zpracování o5obních údajú,

c) Pokud.iiž správce osobní údaje nepotřebuje zpracováVat. Vy však požadujete, aby osobní údaje byly omezeny,

protožeie to nutné pro určení, rr,ýkon a obhajobu Vašich právních nároků.

d) Pokud správce zpracovává Vaše osobníúdaje na základě oprávněného zájmU, na základě plněníúkolu Ve Veřejném

zájmU nebo při \^ýkonu veřejné moci. Vy vznesete námitku proti zpracová n í osobních údajů.

Spíávce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (s možností prodloužení o další 2 měsíce) od přiietí Vaší žádosti. Správce Vám

odpoví písemně. správce Vám sdělí, zda a jak Vaše osobní údaje omezil.
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Právo vznést námitku proti zpracováníVašich osobních údajů nebo osobních údaiů Vašeho dítěte. V souvislosti se spráVním

řízením máte práVo vznést námitkU, protože 5práVce vykonává Veřejnou moc (rozhoduje ve §práVním říZení).

Jaká jsou Vaše práVa v souvislosti 5 tím, že se pořizuje záznam kamerového systému? Pokud v souvislosti spřijímáním
Vašeho ditěte Vstupujete do budovy spráVce, U Vstupu do budovy nebo v budově se pořizuje záznam kamerového systému,
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů V podobě záznamu kamerového systému, ]edná se např, o
připad, kdy podle Vašeho náz9ru Vaše právo na ochranu soukromí převažuJe nad oprávněným zájmem 5právce na ochranu
majetku.

Jaké je Vaše právo odvolat souhlas se zpraaováním osobních údaiů? Pokud Vrámci řízení o přijetí Vašeho dítěte

kzákladnímu Vzdělávání udélujete souhlas se zpracováním někteďch osobních údajů (email, telefonní číslo), pak máte
právo kdykoli souhlas odvolat, Tím však nenídotčena zákonnost zpracováníosobních údajů založená na 5ouhlasu uděleném
před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování o5obních údajů do odvolání souhla5u je legální. stejná pravidla platí pro

odvolání 50uh lasů zejména pro fotografovánL zveřejnění fotografií, pracížáků apod,

Vaše právo podat stížnost u dozo.ového úřadu. Máte práVo podat stížnost naší or8anizaci, kterou budeme řešit v

součinnosti 5 naším pověřencem pro ochranu osobních údajů nebo u dozorového úřadu, tj. Úřad na ochranu osobnich

údajú, Pplk, Sochora 27, 170 00 praha 7, tel, +420 234 665 777

V Těšanech dne 24. 05. 2018

ředitelka školy

zakladni jlrola a mat€ř§ká škola
Těšany. -nkres Brno-venkov

L.rispÉil(0V3 0rqan]žace
A:]d 
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