GDPR – Obecné nařízení na ochranu
osobních údajů
Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace
Hlavním úkolem organizace je výchova a vzdělávání dětí.
V rámci zajišťování svých činností příspěvková organizace zpracovává osobní údaje zejména pro tyto
účely:

1. zápis k předškolnímu vzdělávání
2. zajištění předškolního vzdělávání
3. zajištění školního stravování
7. další vzdělávání pedagogických pracovníků
9. výběrová řízení na zaměstnance
10. pracovněprávní a mzdová agenda
11. evidence uchazečů o zaměstnání
12. evidence úrazů
13. ochrana majetku a osob
14. prezentace příspěvkové organizace
15. organizace výletů, exkurzí, sportovních a kulturních akcí
16. projekty, žádosti o dotace
17. vedení účetnictví příspěvkové organizace
18. vedení mzdové agendy příspěvkové organizace
19. smlouvy a objednávky služeb
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Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Zbyněk Vavřina, tel: 602 423 675, e-mail: vavrina.gdpr@gmail.com
Po dobu konání všech akcí mateřské školy budou pořizovány pověřenou osobou Mateřské školy,
Liberec, Matoušova 468/12, příspěvkové organizace fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které
budou použity na oficiálních webových stránkách školy a dalších informačních materiálech k prezentaci
školy na veřejnosti.
Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace nenese odpovědnost za
případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů
jinou osobou.

•

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům,
úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

•

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé
účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále
uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:
•

požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům dítěte,

•

požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že zpracovávané osobní
údaje jsou nepřesné),

•

požadovat vymazání osobních údajů žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

•

podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

2

