Základní škola a Mateřská škola Lenora, okres Prachatice
INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE
V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si Vás naše organizace dovoluje informovat o postupech
zpracování a zásad ochrany Vašich osobních údajů.
1. Správce osobních údajů:
Základní škola a Mateřská škola Lenora, okres Prachatice
čp. 86
384 42 Lenora
Zastoupena: ředitelem Mgr. et Mgr. Zbyňkem Jíchou
Email: reditel@zsamslenora.cz
ID datové schránky: vk6mn4g
2. Pověřenec na ochranu osobních údajů:
Tomáš Kaspřík
Email: kasprik@gmail.com
Jako orgán veřejné moci musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který
nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Jeho úkolem je dbát na dodržování GDPR.
KDY SE MŮŽETE OBRÁTIT NA POVĚŘENCE PRO OCHRAN OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními
předpisy,
můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.
3. Důvod školy ke zpracovávání osobních údajů:
Osobní údaje se zpracovávají na základě zákona nebo jiného právního předpisu
(zejména zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).
Můžeme také zpracovávat Vaše osobní údaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte na
základě
Vámi uděleného souhlasu. V takovém případě máte právo kdykoliv souhlas
odvolat.
4. Předávání osobních údajů třetím stranám:
Předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo
podmínky dotačního řízení. Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě,
že je to nutné pro splnění naší povinnosti.
5. Předávání osobních údajů do třetích zemí:
Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

6. Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích:
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou dle účelu zpracování, platných
zákonných lhůt nebo po dobu stanovenou vnitřními předpisy.
7. Jaká máte práva plynoucí ze zpracování Vašich osobních údajů:
 máte právo na přístup k osobním údajům
 máte právo na opravu osobních údajů
 máte právo na výmaz osobních údajů
 máte právo na omezení zpracování osobních údajů
 máte právo na podání námitky či stížnosti proti zpracování osobních údajů
K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se můžete obrátit na školku a výše uvedené
kontaktní údaje. Nutné je při podání žádosti doložit Vaši totožnost, pro podání žádosti
využijte datovou schránku, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem nebo listinné podání
s úředně ověřeným podpisem. Tato žádost je bezplatná, nicméně v odůvodněných případech
můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. přenesení osobních údajů na disk).

