
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Mateřská škola Praha - Radotín, příspěvková organizace, se sídlem nám. Osvoboditelů 1367, 153 00 

Praha – Radotín (dále jako „mateřská škola“, „správce údajů“ nebo „správce“) zpracovává osobní údaje 

dětí a zákonných zástupců dětí v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

v platném znění (dále jen „Zákon“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným 

nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). 

 

Mateřská škola informuje o zpracování osobních údajů, tj. osobních údajů dětí a zákonných zástupců 

dětí, které jsou poskytnuty škole, které bezprostředně souvisí s uskutečňováním předškolního vzdělávání 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, v platném znění (dále jen „školský zákon“). 

 

Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou platné pro Mateřskou školu Praha – Radotín a její 

detašovaná pracoviště tj.pro Mateřskou školu Sídliště 1100, pro Mateřskou školu Býšovská 1251 a pro 

Mateřskou školu nám. Osvoboditelů 1368. 

 

Mateřská škola zpracovává osobní údaje zákonným způsobem, tedy buď na základě zákona (právního 

předpisu), nebo se souhlasem subjektu, jehož údaje se zpracovávají.  

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uskutečňování předškolního vzdělávání dětí z důvodu  

1) právních povinností: 

• Přijetí dítěte (uchazeče) ke vzdělávání, zaznamenávání průběhu vzdělávání a jeho ukončování dle 

§ 28 odst. 1 písm. a), § 34, § 34a a §34b školského zákona 

• Vedení školní matriky a evidenčních listů dle § 28 odst. 1 písm. b), odst. 2 školského zákona, 

vyhlášky č. 364/2005 Sb.  

• Evidence úrazů dětí a pořizování záznamů o úrazu 

• Vedení docházky dle § 28 školského zákona, § 1a odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. 

• Stravování dítěte dle § 28 školského zákona, § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. 

• Vedení matriky školní jídelny dle § 28 školského zákona a vyhlášky č. 364/2005 Sb. 

• Vedení záznamů poradenské pomoci dle § 16a školského zákona 

• Rozhodování o individuálním vzdělávání dítěte dle § 34b, § 35 školského zákona; 

2) na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektů údajů uděleného zákonným   

    zástupcem dítěte pro jeden či více konkrétních účelů, a to zejména pro účely: 

• Pořizování a dalšího zpracování fotografií, videozáznamů či výtvarných prací dětí 

• Bezpečné účasti dítěte na akcích konaných během školního roku vč. škol v přírodě a výletů 

pořádaných správcem 

• Účasti pedagogicko-psychologického poradce během výchovného procesu v mateřské škole 

• Podání předepsaného léku dítěti 

• Komunikace e-mailem mezi zákonnými zástupci a školou  

 

3) nezbytného pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby 

 

4) nezbytného pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci 

 

5) nezbytného pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy  

    před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu  

    osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě 

 

Zabezpečení osobních dat 

Mateřská škola Praha – Radotín dbá na bezpečnost osobních dat, které zákonní zástupci a ostatní subjekty 

předkládají.  Byla přijata technická a organizační opatření, aby poskytnutá data byla dostatečně chráněna, 

a to s ohledem na závažnost jejich zpracování. K osobním údajům, které byly poskytnuty, nemá přístup 

žádná neoprávněná osoba a data nejsou předávána bez souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, 

pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany právních zájmů mateřské školy 

 

 



 

 

Doba zpracování osobních údajů, 

Je doba, po kterou mateřská škola zpracovává osobní údaje, a to v souladu a za podmínek stanovených 

právními předpisy a po dobu jimi stanovenou, dále do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu trvání školní 

docházky dítěte do mateřské školy. Osobní údaje zpracovávané na základě jiného právního důvodu budou 

zpracovávány v nezbytném rozsahu a po dobu trvání příslušného důvodu.  

 

Právo na informace 

Zákonný zástupce má právo požádat Mateřskou školu Praha - Radotín o informace, jaké osobní údaje a v 

jakém rozsahu a pro jaký účel data zpracovává. Tyto informace mateřská škola poskytneme zdarma ve 

lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v 

mimořádných případech zákonný zástupce bude včas informován. Pokud zákonný zástupce bude 

požadovat sdělení informací, které škole o dítěti eviduje, bude nejprve nutno ověřit, zda zákonný zástupce 

je skutečně osoba, které náleží požadovaná informace. V žádosti musí být uvedena dostatečná identifikace 

žádající osoby. V případě potřeby má škola právo vyžádat si k identifikaci další doplňující informace, než 

osobní údaje poskytne. Právem mateřské školy je možnost odůvodněně zamítnout požadavky na 

informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje 

nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné. 

 

Právo na přenositelnost údajů 

Zákonný zástupce má právo (za podmínek stanovených v nařízení) získat osobní údaje o svých dětech v 

běžně používaném a strojově čitelném formátu a na základě žádosti tato data mohou být předána jinému 

správci. 

 

Právo na opravu osobních údajů 

Každý subjekt, o kterém škola zpracovává osobní údaje, má právo na opravu těchto údajů. Jelikož se 

mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud škola o změně 

bude informována, že nastala nějaká změna. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, 

aby škola mohla řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i právo na opravu osobních údajů, 

které škola eviduje. 

 

Právo vznést námitku 

Zákonný zástupce má právo, pokud se domnívá, že osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s platnou 

legislativou ČR a Unie, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro účely 

oprávněných zájmů (zajištění bezpečnosti dětí, osob a majetku).  

Škola následně prověří oprávněnost daného požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování 

osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Zákonní zástupci mají právo 

obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům na příslušný dozorový úřad na ochranu 

osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7. 

 

Právo na výmaz a právo na námitky proti zpracování osobních údajů 

lze uplatnit pouze u údajů zpracovávaných na základě poskytnutého souhlasu, nelze je použít u údajů 

zpracovávaných na základě zákona. Zákonný zástupce má právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud 

odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování. Zákonný zástupce má právo požádat o omezení 

zpracování osobních údajů v případě, pokud se domnívá, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné, 

nebo, že zpracování je protiprávní.  

 


