Mateřská škola Ratolest s.r.o.
Petříkov 166, 251 69 Velké Popovice
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155897
IČ: 28958756, DIČ: CZ28958756

email: skolka.ratolest@gmail.com

tel.: 7732226531

http://www.msratolest.cz

Oznámení
o zpracování osobních údajů zákonných
zástupců a nezletilých dětí v MŠ Ratolest s.r.o.
MŠ Ratolest s.r.o. je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů
poskytnete. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů, které nezbytně
potřebujeme pro naplnění účelu popsaného u každé kategorie osobních údajů. Dále se v textu Oznámení
můžete seznámit se způsobem, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak dlouho Vámi poskytnuté údaje
uchováváme. Též uvádíme základní informace o Vašich právech ve vztahu k Vámi poskytnutým osobním
údajům. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obracet
prostřednictvím e-mailu skolka.ratolest@gmail.com.

1. Kategorie subjektů údajů:
Zákonný zástupce dítěte – zpravidla rodič, či soudem určený opatrovník
Dítě – žák MŠ, tedy nezletilá osoba přihlášená do MŠ a navštěvující MŠ, případně nezletilá osoba, která
má o návštěvu MŠ zájem a za tímto účelem se účastní zápisu či jiné formy výběrového řízení

2. Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:
Kategorie Účel zpracování Právní základ a zpracovávané osobní údaje
subjektů

Doba zpracování

osobních údajů

údajů
DĚTI

Pedagogická

Právním základem je plnění právní povinnosti

činnost / výuka

uložené správci zákonem č. 561/2004 Sb., školský být osobní údaje
zákon, ve znění pozdějších předpisů.

zpracovávány po dobu

Za tímto účelem o dětech zpracováváme

docházky dítěte.



identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození)



věk



údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte



údaje o zdravotním stavu



výtvarné práce dětí.

Vedení evidence Právním základem je plnění právní povinnosti
dětí a jejich

Za tímto účelem mohou

Za tímto účelem mohou

uložené správci zákonem č. 561/2004 Sb., školský být osobní údaje
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zákonných

zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou

zpracovávány po dobu

zástupců

č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských

20 let od ukončení

(matrika Školy)

zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

docházky dítěte.

Za tímto účelem zpracováváme



identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození)



adresa trvalého bydliště



doručovací adresu



údaje o rodinných příslušnících



údaj o zdravotním stavu, zdravotní pojišťovnu

Evidence úrazů

Právním základem je plnění právní povinnosti

Za tímto účelem musí

dětí

uložené správci vyhláškou č. 64/2005 Sb.,

být osobní údaje

o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění

zpracovávány po dobu

pozdějších předpisů.

10 let od okamžiku, kdy

Za tímto účelem zpracováváme

došlo k úrazu.



jméno, příjmení a datum narození zraněného



popis úrazu



popis události, při které k úrazu došlo, včetně
údaje o datu a místě události



zda a kým byl úraz ošetřen

Statistické účely Právním základem je právní povinnost vyplývající z Za tímto účelem mohou
pro MŠMT

vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a

být osobní údaje

školských zařízení (sdělení počtu dívek

zpracovávány po dobu

navštěvujících MŠ na žádost MŠMT)

docházky Dětí.

Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaj o pohlaví
dětí.

ZÁKONNÍ Informování

Právním základem je výkon veřejné moci podle

Za tímto účelem mohou

ZÁSTUPCI o průběhu výuky zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění

být osobní údaje

DĚTÍ

a nezbytnost

pozdějších předpisů a oprávněný zájem na

zpracovávány po dobu

komunikace se

možnosti kontaktovat zákonného zástupce dítěte.

docházky dítěte.

zákonnými

Za tímto účelem zpracováváme

zástupci



identifikační údaje (jméno, příjmení),



kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště, e-mail,
telefon).

Vedení evidence Právním základem je plnění právní povinnosti

Za tímto účelem mohou

dětí a jejich

uložené správci zákonem č. 561/2004 Sb., školský být osobní údaje

zákonných

zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou

zpracovávány po dobu

zástupců

č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských

20 let od ukončení

(matrika MŠ)

zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

docházky dítěte.
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Za tímto účelem zpracováváme



identifikační údaje (jméno, příjmení)



adresu trvalého bydliště



doručovací adresu.

Zajištění

Právním základem je plnění právní povinnosti

Za tímto účelem mohou

stravování dětí

zajistit dětem stravování.

být osobní údaje

Za tímto účelem zpracováváme

zpracovávány po dobu



identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo)



kontaktní údaje zákonných zástupců



účetní údaje



alergie a výživová omezení dětí.

Platba školného Právním základem je smluvní vztah zakotvený ve

docházky dítěte.

Za tímto účelem mohou

Smlouvě o poskytování předškolního vzdělávání a

být osobní údaje

platbě školného.

zpracovávány po dobu

Za tímto účelem zpracováváme

docházky dítěte.



identifikační údaje (jméno, příjmení)



adresu trvalého bydliště



číslo účtu



výši školného

Vymáhání

Právním základem je oprávněný zájem Školy na

Za tímto účelem mohou

případných

zajištění vymáhání případných pohledek za

být osobní údaje

pohledávek

zákonnými zástupci.

zpracovávány po dobu

Za tímto účelem zpracováváme veškeré údaje obsažené

3 let po skončení

v dokumentech, které mohou soužit jako důkaz v případě sporu.

docházky dítěte.

Takto zpracováváme zejména


identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození)



kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa
trvalého bydliště, e-mail, telefon)



Vedení

účetní údaje (číslo účtu) apod.

Právním základem je plnění úkolu při výkonu

správních řízení veřejné moci podle zákona č. 561/2004 Sb.,

Za tímto účelem mohou
být osobní údaje

školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

zpracovávány po dobu

Za tímto účelem zpracováváme

10 let od skončení



identifikační údaje (jméno, příjmení)



datum narození

správního řízení.
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veškeré další údaje, které jsou obsahem správního
spisu.

Všechny

Výběr archiválií

kategorie (Archivace)

Právním základem je právní povinnost dle

Za tímto účelem mohou

zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

být osobní údaje

službě o výběru archiválií.

zpracovávány po doby
uvedené
v archivačním řádu.

Vzdálené zpracování a ukládání dat MŠ Ratolest s.r.o. jako správce neuskutečňuje. Všechny osobní údaje
se zpracovávají v České republice.
Vaše osobní údaje předáváme na základě zákonného anebo veřejného anebo oprávněného zájmu
správce anebo souhlasu následujícím příjemcům:
orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžaduje platný právní předpis, zejména 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy



orgánům sociálně-právní ochrany dětí



Policii ČR a dalším orgánům činným v trestním řízení



příslušným pojišťovnám



kontrolním a auditním subjektům v rámci jejich pověření



jiným subjektům v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za
účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné
k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Vaše osobní údaje ani osobní údaje Vašich dětí nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti
GDPR.
Kromě uvedených příjemců mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právními
předpisy rovněž další orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.

3. Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny.
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně
i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za
účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační
a personální opatření.

4. Jak dlouho údaje držíme
Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně
zničeny.
Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pouze na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním,
budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte, případně do
doby, kdy důvod jejich shromažďování pominul, v závislosti na tom, co nastane dříve.
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5. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů
a přístup k nim. Správce je oprávněn v případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné
nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opakují, požadovat za poskytnutí informace
o zpracovávaných osobních údajích subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané
Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména
požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, omezení nebo výmaz vašich osobních údajů.
V určených případech zpracování v oprávněném zájmu správce máte rovněž možnost uplatnit právo na
vznesení námitky vůči zpracování, v těchto případech, pokud tomu nebrání jiný zákonný titul, příslušnou
operaci zpracování ukončíme. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv
odvolat.
Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím stanovených komunikačních kanálů MŠ Ratolest s.r.o.
Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými
požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje,
kontaktujte nás, prosím, písemně na adresách uvedených v záhlaví. Váš podnět bude předán odpovědnému
zaměstnanci MŠ Ratolest s.r.o., který se jím bude následně zabývat a bude s Vámi spolupracovat při jeho
vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle
zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
V Petříkově dne ………………..
Potvrzuji, že jsem se s textem seznámil/a:
……………………………………..
Jméno a příjmení

…………………………………………
Podpis

……………………………………..
Jméno a příjmení

…………………………………………
Podpis
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