Informace o zpracování osobních údajů:
Mateřská škola Velká Chuchle, jakožto správce osobních údajů ( dále jen správce )
poskytuje v souvislosti s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2019/2020 tuto informaci o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů
souvisejících s jejich zpracováním.
Rozsah osobních údajů:
• Jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, místo trvalého pobytu dítěte, údaje
o podrobení se pravidelnému očkování, údaje o tom, že dítě je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, údaj o tom, že dítě je
s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami
řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami
chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem
• Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, místo trvalého pobytu zákonného
zástupce, doručovací adresa zákonného zástupce.
Správce výše uvedené osobní údaje zpracovává na základě právní povinnosti pro tyto účely:
Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se řídí ust. §34 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, o přijetí rozhoduje ředitel školy na
základě ust. § 165 odst. 2 školského zákona a přitom postupuje s odkazem na § 183 školského zákona
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Z každého podání podle § 37 správního řádu musí být
patrno, kdo je činí, které věci se týká a co navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4
správního řádu. Dále při přijímání děti k předškolnímu vzdělávání je nutné s odkazem na § 34 odst. 5
školského zákona dodržet podmínky stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, kdy do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Nakonec s odkazem na § 34 ods. 6 školského zákona o přijetí dítěte s mentálním,
tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými
poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami
nebo autismem rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského
poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře. S ohledem na věk dítěte a tedy jeho procesní
nezpůsobilost, zastupuje při přijetí dítěte s odkazem na ust. § 858 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník a § 32 odst. 1 správního řádu jeho zákonný zástupce a pro písemnou komunikaci
(doručování) s ním je nutné znát jeho adresu ( trvalého pobytu, popř doručovací adresu).
Výše uvedené osobní údaje se s odkazem na správní řád a jeho lhůty pro podání odvolání, přezkum a
obnovu řízení zpracovávají po dobu 5 let, poté budou v souladu s příslušnými právními předpisy
skartovány. Údaje nebudou zpracovány automatizovaně v elektronické formě, budou pouze v
podobě listinné a výjimkou orgánů veřejné moci nebudou poskytovány jiným osobám ani do třetích
zemí.
Osobou pověřence pro ochranu osobních údajů správce je Operátor ICT a.s.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Informace o právech subjektu údajů:
-

Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů
Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají
Právo podat stížnost na porušení pr. předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
to dozorovému orgánu

