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ZÁSADY SPRAVOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

společnosti  

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAČÍT SPOLU s.r.o. 

 

 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

Dne 25. 5. 2018 vstoupila v platnost nová legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu 

osobních dat občanů. Toto Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data 

Protection Regulation, dále GDPR) představuje nový právní rámec, který výrazně zvyšuje 

ochranu osobních dat občanů v evropském prostoru proti neoprávněnému zacházení 

s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, jednotlivců 

a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. 

Společnost Mateřská škola Začít spolu s.r.o. získává, spravuje a uchovává v rámci své 

činnosti, jejímž předmětem jsou především služby zajišťující výchovu a vzdělávání dětí 

předškolního věku, tzn., že splňuje veškeré zákonné podmínky ve smyslu zákona č. 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podmínky zákona o živnostenském 

podnikání č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) pro péči o dítě do 3 let věku v denním 

režimu, zejména osobní a citlivé osobní údaje zákonných zástupců a dětí, tj. subjektů 

údajů. 

Získávání, spravování a uchovávání osobních a citlivých osobních údajů je nezbytné pro 

řádné plnění smluvních či zákonných povinností a dále pro účely plnění předmětu 

činnosti. 

Osobními a citlivými osobními údaji jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo 

identifikovatelné fyzické osoby, tj. subjektu údajů. 

 

2 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správcem získaných osobních a citlivých osobních údajů je Mateřská škola začít spolu 

s.r.o., V Úvalu 84/1, 150 06  Praha 5, IČ 24159981 (dále správce). 
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3 POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitelka MŠ. 

Pověřenec ve spolupráci s vedením MŠ vyřizuje žádosti o informace od subjektů údajů 

včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti získávání, 

spravování a uchovávání osobních údajů.  

Kontakty na pověřence musí být zveřejněny na obvyklých informačních místech MŠ. 

 

4 ZÍSKÁVÁNÍ, SPRAVOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH A CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

4.1 Mateřská škola Začít spolu s.r.o. získává, spravuje a uchovává osobní a citlivé osobní 

údaje zejména za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem takového 

postupu je plnění podmínek smluvního vztahu, případně jiný oprávněný zájem. Při 

poskytování služeb dle výše uvedeného předmětu činnosti mohou vznikat zákonné 

povinnosti, v rámci kterých dochází rovněž k předání osobních údajů či poskytování 

těchto údajů třetím stranám.  

4.1.1 Rozsah získaných, spravovaných a uchovávaných údajů  

Jedná se zejména o následující osobní a citlivé osobní údaje: 

• Adresní a identifikační údaje, tj. údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu 

údajů (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště apod.) a údaje sloužící 

ke kontaktu se subjektem údajů (telefon, e-mail, adresa zaměstnavatele, pracovní 

zařazení apod.). 

• Citlivé údaje, např. údaje o zdravotním stavu (kniha úrazů a záznamy o úrazech 

dětí, lékařské posudky a potvrzení vydaná lékařem, alergické reakce apod.) a 

národnostním původu. 

• Popisné údaje, např. zdravotní pojišťovna. 

• Údaje o jiné osobě, např. adresní a identifikační údaje člena rodiny, identifikační 

údaje osob oprávněných k vyzvedávání dítěte z MŠ. 

• Údaje nezbytné pro plnění smluvních vztahů a další osobní údaje zpracovávané 

v rámci poskytování služeb zajišťujících výchovu a vzdělávání dětí předškolního 

věku (dokumenty související s přijímáním dětí ke vzdělávání, dokumenty o 

průběhu vzdělávání a jeho ukončování, třídní kniha, záznamy z pedagogických rad 

apod.). 
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• Údaje poskytnuté na základě souhlasu uděleného subjektem údajů (pořizování a 

užití fotografií, podávání léčiv, léků a prostředků k ochraně zdraví dítěte apod.). 

 

4.1.2 Účel získávání a doba spravování a uchovávání  

Správce získává a spravuje osobní a citlivé osobní údaje zejména: 

• Pro plnění smluvních závazků. Osobní údaje jsou získávány a spravovány zejména 

pro účely plnění smluvních podmínek vyplývajících z předmětu smlouvy/smluv, 

obchodních svazků a součinnosti se zákonem stanovenými státními orgány. 

• Pro plnění závazků stanovených souhlasem subjektu údajů. Účel je vymezen 

příslušným souhlasem, s nímž byl subjekt údajů seznámen. 

• Pro plnění zákonných povinností ze strany správce. 

• Za účelem ochrany zájmů subjektu údajů. 

Doba uchovávání osobních údajů je plně v souladu se lhůtami stanovenými v příslušných 

právních předpisech/smlouvách a ve spisovém a skartačním řádu správce.  

4.2 Osobní údaje, které jsou shromažďovány výše popsanými způsoby, je možné sdílet se 

třetími stranami, které dodávají služby související se zajištěním plnění dle výše 

uvedeného předmětu činnosti (právní a auditorské služby, administrativní podpora či 

využívání softwarových prostředků apod.). Dále je to zákonem stanovená součinnost 

s orgány veřejné moci (OVM) a státní správou (ČŠI – Česká školní inspekce, KHS – krajská 

hygienická stanice, OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí, SPC – speciální 

pedagogické centrum apod.).  

4.3 Záruky 

V případě předávání osobních údajů třetím stranám dle předchozího odstavce jsou 

s těmito stranami uzavírány smlouvy o ochraně osobních údajů, které zaručují nejméně 

stejnou úroveň ochrany předaných osobních údajů jako zaručuje samotný správce. 

 

5 ZABEZPEČENÍ DAT 

Správce zavedl a udržuje nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření, opatření 

vnitřní kontroly a procesy bezpečného toku informací odpovídající maximální eliminaci 

možného rizika pro všechny subjekty údajů. Současně zohledňuje stav technologického 

vývoje s cílem chránit získané osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, 

neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. 
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6  PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

V souladu s platnými právními předpisy mají subjekty údajů právo: 

• na přístup k osobním informacím; 

• na opravu osobních údajů; 

• na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné 

povinnosti; 

• na omezení zpracování osobních údajů; 

• vznést námitku; 

• na přenositelnost údajů; 

• odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; 

• podat stížnost u dozorového úřadu. 

Uplatnění zmíněných práv nebo získání potřebných informací je možné u statutárních 

orgánů společnosti Mateřská škola Začít spolu s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Ivana Panochová 

Jednatelka společnosti/ředitelka MŠ 


