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Věc: Informace o zpracovávání osobních údajů - GDPR
Vážená maminko, vážený tatínku.
V současné době platná legislativa nám nařizuje zpracovávat Vaše osobní údaje konkrétním
způsobem. Abychom Vám pomohli se v této problematice lépe orientovat a zároveň abychom tím
předešli možným nedorozuměním, dovolujeme si Vám tímto ve spolupráci s naší advokátní
kanceláří na řádcích níže informovat o daném stavu.
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Úvod
Mateřská škola Maxík – jazyková škola a jesle, s.r.o., sídlo: U Jezera 2031/34, Stodůlky,
155 00 Praha 5, IČO: 041 94 896, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
243903, správce osobních údajů (dále jen „Správce“), připravila tento dokument za účelem
splnění povinnosti informovat občany, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech
zpracování jejich osobních údajů, případně o okolnostech zpracování osobních údajů jejich
nezletilých dětí, u kterých subjekty údajů vykonávají rodičovskou odpovědnost. Správce je
povinen informovat subjekty údajů o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních
údajů“) a čl. 13 Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“).
Tento dokument je dostupný na internetových stránkách školy https://www.jazykovaskolka.cz/gdpr/
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Informace o osobních údajích a nakládání s nimi
Kontaktní údaje Správce osobních údajů: Mateřská škola Maxík – jazyková škola a jesle,
s.r.o., U Jezera 2031/34, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 041 94 896.
Statutární zástupce Správce: Pavel Tuleškov, jednatel.
Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů: GDPR Solutions a.s., Opletalova
921/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Ing. Věra Prášilová, email: prasilova@gdprsolutions.cz,
tel. 602 258 577.
Osobní údaje jsou Správcem zpracovány pro následující účely na základě právních důvodů
obsažených v čl. 6 Nařízení:


evidence dětí a školní matriky (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení);



provoz mateřské školy (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení);



zpracování personálních a účetní agendy (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení);
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BOZP (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení);



ochrana zdraví žáků a dětí a ověření zdravotní způsobilosti absolvovat aktivity školy
(čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení);



zpracování agendy sociálně právní ochrany dětí (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení);



organizace aktivit školy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení);



komunikace se zákonnými zástupci (čl. 6 odst. 1 písm. c) a b) Nařízení);



zajištění výuky (čl. 6 odst. 1 písm. c) a b) Nařízení);



provoz webových stránek a aplikace MaxInfo (čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení);



provoz kamerového systému (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení);



zpracování osobních údajů pro účely propagace a informování na webových
stránkách školy (čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) Nařízení).

Správce zpracovává osobní údaje z důvodu splnění právních povinností ve smyslu čl. 6 odst.
1 písm. c) Nařízení. Tyto povinnosti vyplývají z následujících právních předpisů:


zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon;



zákon č. 563/1991 Sb., O účetnictví;



zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce;



zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník;



zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících;



zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví;



vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků;



vyhláška č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání;



vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a další uvedené
právní předpisy v Záznamech o zpracování, které jsou uloženy u Správce.

Dále Správce zpracovává osobní údaje, pokud to je nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy
dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, zejména se jedná o smlouvu mezi námi jako školou a
Vámi.
Správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1
písm. a) Nařízení, a to v případě:


provozu webových stránek a aplikace MaxInfo;



propagace a informování o činnosti školy na webových stránkách Správce.

Na základě oprávněného zájmu, tedy dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení jsou zpracovány:


osobní údaje z kamerového systému z důvodu ochrany majetku Správce a zdraví
žáků školy;



osobní údaje žáků z důvodu propagace a informování veřejnosti o činnosti školy.
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Zpracovatelé osobních údajů
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé na základě zpracovatelských smluv dle Nařízení:
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1.

Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o., IČ: 272 12 131, sídlo:
Malátova 633/12, Praha 5, 150 00, AK zapsána v OR u MS Praha, odd. C, vl. 197212.

2.

Advokátní kancelář Petrásek & Slepička s.r.o., IČ: 247 13 414, sídlo: Palackého 715/15,
Praha 1, AK zapsána v OR u MS Praha, odd. C, vl. 235691.

3.

Bc. Jana Fišerová, IČ: 040 30 371, sídlo: Žufanova 1099/2, Praha 6;

4.

Bionea – zařízení školního stravování s.r.o., Praha 6 - Přední Kopanina, K
Tuchoměřicům 5, PSČ 164 00.

5.

Cluedin s.r.o., IČ: 091 63 921, sídlo: Konviktská 952/8, 110 00 Praha 1, obchodní
společnost zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 331943.

6.

Daňová a účetní kancelář, s.r.o., IČ 250 77 210 sídlo: Olšanská 55/5, 130 00 Praha,
obchodní společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 47675.

7.

UOL Účetnictví Praha s.r.o., se sídlem Pekařská 695/10a, Jinonice, 155 00 Praha 5,
IČ: 248 40 572, DIČ CZ 248 40 572, zapsáno u OR MS v Praze, oddíl C,
vložka 179275.

8.

moje it s.r.o., IČ 282 28 189, sídlo: Vršovická 1525/1D, Praha 101 00, obchodní
společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka133832;

9.

New Logic Studio s.r.o., IČ 242 02 207, sídlo: Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3,
obchodní společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 188194;

10.

Worklife Agency s.r.o., IČ 030 59 472, sídlo: Strakonická 1424/21, Smíchov, 150 00
Praha 5, společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 227124;

11.

Kateřina Bonušová, IČ: 031 56 273, Trávníčková 1766/9, Praha 5

12.

Věra Bačíková – BOZP, PO, HACCP, s.r.o., sídlo: U Pivovarské zahrady 16, 400 07,
Ústí nad Labem, IČ: 078 04 7762.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zákonů ČR získávat od Správce osobní
údaje. Příjemci jsou definováni v jednotlivých záznamech o zpracování osobních údajů, které
jsou uloženy u Správce. Osobní údaje nejsou předávány příjemcům do třetích zemí.
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Škola získává osobní údaje zejména od subjektu údajů.
Subjekt údajů je povinen poskytnout osobní údaje pouze v rámci povinností stanovených
jednotlivými právními předpisy, zejména se jedná o zákon č. 561/2004 Sb. a zákon
č. 262/2006 Sb. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření
a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze
strany Správce splnit.
Doba uložení osobních údajů: Osobní údaje jsou součástí spravované dokumentace.
Nakládání s touto dokumentací je upraveno v dokumentu Spisový a skartační řád (k dispozici
na vyžádání u Správce).
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Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů či osobních údajů Vašich dětí
Jako subjekt údajů máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo
osobních údajů Vašich dětí, pro které vykonáváte rodičovskou odpovědnost:


Subjekt údajů má právo jakýkoliv jím udělený souhlas se zpracováním osobním údajů
odvolat.



Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako
subjektu údajů nebo Vašich dětí, dle článku 15 Nařízení. Dále máte právo na jejich
opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení.



Správce je povinen poskytnout Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů.
Za případné další kopie však je Správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek
odpovídající administrativním nákladům, které správci vznikly s možnými výjimkami dle
článku 12, odstavec 5 Nařízení.



Máte právo na omezení zpracování, dle článku 18 Nařízení.



Máte právo vznést námitku proti zpracování dle článku 21 Nařízení.



Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že
zpracováním osobních údajů dochází k porušení Nařízení. Stížnost můžete podat
u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha.

Práva můžete uplatnit způsobem uvedeným v kapitole níže.
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Právo na výmaz osobních údajů:
Toto Vaše právo je omezeno některými platnými zákony ČR (viz bod „Právní základ pro
zpracování Vašich osobních údajů“ v kapitole výše). Vaše osobní údaje proto nemusí být
vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.
Konkrétní důvody uplatnění práva na výmaz osobních údajů jsou obsaženy v článku 17
Nařízení.
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Jak můžete uplatnit vaše práva uvedená v kapitole výše?
Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to níže
uvedenými způsoby:


písemně dopisem zaslaným na adresu Správce;



elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu reditel@maxikovaskolka.cz;



nebo na adresu Pověřence pro ochranu osobních údajů prasilova@gdprsolutions.cz.

Práva uvedená v kapitole výše nelze uplatnit telefonicky či ústně. Ve své žádosti, námitce či
jiném podání týkajícího se Vašich práv na ochranu osobních údajů, prosím, uveďte
následující:


svou totožnost;



specifikujte, jaké právo uplatňujete;



případně doplňte další Vaše požadavky.
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Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně
nakládání s osobními údaji
Jako Správce jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních
údajů bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.
Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující
administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s
učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdyby Vaše žádost byla zjevně
nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených
případech je Správce oprávněn odmítnout vyhovět žádosti.

Praha, dne 1.5.2022

Pavel Tuleškov
jednatel
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