
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚDŘÍK 
Pražská 155, Dolní Jirčany 

252 44 Psáry 
 

Informace o zpracování osobních údajů 

na základě čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

 

 
I. Správce údajů 

Mateřská škola Štědřík, IČO: 06279457, 

sídlo: Pražská 155 Dolní Jirčany, 252 44 Psáry 

 

 
II. Pověřenec 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je SMS – služby s.r.o., IČO: 06784771 

Kontaktní osobou pověřence je ZUZANA KRAUSOVÁ. 

 Email: zuzana.krausova@sms-služby.cz    

Telefon: 604 679 889   

 

III. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování 

 

Velkou část údajů o dětech a jejich zákonných zástupcích zpracováváme, protože nám to 

přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (školský zákon, zákony o zdravotním 

a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní 

matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

a další). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo 

narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní 

způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro 

doručování písemností, telefonické spojení. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší 

mateřské škole, údaje ze školní matriky pravidelně předáváme Ministerstvu školství. 

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich 

zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a 

odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další 

podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší mateřské škole, případně je 

předáváme na žádost nebo z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu 

práce ČR, zdravotním pojišťovnám. 

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších 

evidencích, například zájmových kroužků, dále pro informování na webu o školních událostech 

a další. V kombinaci se smlouvami zpracováváme také údaje potřebné pro školní stravování, 

školní výlety a zájezdy, a další podobné agendy. S těmito údaji pracují pouze určení 

zaměstnanci v naší mateřské škole, popř. v případě akce pořádané školou je předáváme 

plavecké škole nebo cestovní agentuře apod. 
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Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po 

dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem. 

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie. 

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně 

profilování. 
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