1.mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Dlouhá 429, 67963 Velké Opatovice, IČO: 62073354
Základní informace pro zákonné zástupce o ochraně osobních údajů
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection
Regulation) začne platit v celé EU jednotně od 25. 5. 2018.
V Česku nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice
95/46/ES.Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva dětí a jejich
zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.
1. Osobní údaje se ve škole zpracovávají pouze na základě:
a) právního předpisu (školského zákona) - školní matrika, doklady o přijímání dětí,
doklady o průběhu vzdělávání, třídní knihy, záznamy z pedagogických rad, kniha úrazů,
záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky,
b) zvláštních zákonů - podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise, podklady žáků
pro vyšetření v PPP, neomluvená absence, údaje o zdravotní způsobilosti dítěte plavecký výcvik a pod.
c) informovaného souhlasu zákonných zástupců - BOZP (řešení úrazů, pojišťovna
dítěte), informace o průběhu vzdělávání pro potřeby PPP (jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, výsledky diagnostiky), vyzvedávání dítěte z MŠ - zmocnění (jméno,
příjmení sourozence, pověřené osoby), seznamy dětí - zápis do ZŠ, prázdninový provoz v
jiné MŠ, ověření zdravotní způsobilosti dětí před plaváním (seznamy dětí se jménem,
příjmením, bydlištěm), kontakt na zákonné zástupce dítěte pro účely organizace a
vzdělávání dítěte v MŠ (e-mail,telefonní číslo,datová schránka), kontakt na zákonného
zástupce dítěte, pokud není shodný s bydlištěm dítěte (jméno, adresa,telefonní číslo),
fotografování dětí za účelem propagace školy, zveřejňování fotografií na webových
stránkách školy, či nástěnce.
Ředitelka školy zakazuje předávat osobní údaje dětí třetím osobám soukromého práva
(nabídky knih, pomůcek...).
Od třídních učitelek obdrží zákonní zástupci dětí informované souhlasy, kde svým
podpisem potvrdí souhlas/ nesouhlas s poskytováním některých osobních údajů.
Souhlas, či nesouhlas mohou zákonní zástupci kdykoliv změnit.
2. Práva zákonných zástupců - právo být informován o zpracovávání jeho osobních údajů,
právo na opravu, právo na výmaz, právo vznést námitku. Informace poskytované
zákonným zástupcům jsou bezplatné.
3.Mateřská škola má vytvořený systém zabezpečení osobních údajů. Uložení dokumentů
se řídí spisovým a skartačním řádem, je vytvořena funkce pověřence pro ochranu
osobních údajů, který bude provádět kontrolní funkci ochrany osobních údajů v MŠ.
Shromažďují se pouze nezbytné osobní údaje, nepotřebné se skartují.

Všichni zaměstnanci zachovávají mlčenlivost, neposkytují údaje osobám mimo výchovně
vzdělávací proces. Školní i Organizační řád určuje pravidla k ochraně osobních údajů.
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