
Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů: Základníškola Třemošnice, okres Chrudim
lnternátní 217,538 43 Třemošnice, lčo: 70989176
Pověřenec:Adéla Plotová, kontakt: adela.kutilova@seznam.cz, tel, 777 99OL54

Je nezbytné, aby organizace v rámci své činnosti zpracovávala, shromažd'ovala a evidovala osobní
údaje. Osobníúdaje chráníve smyslu NařízeníEvropského parlamentu a Rady (EUI' 2016/679 ze dne
27. dubna 2076 o ochraně fyzických osob v souvislostise zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušenísměrnice 95/46/ES.
Organizace je povinna se tímto nařízením řírdit. Cílem je hájit práva dětí a dalších osob proti
neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji.

úče l zpracován í údai ů
Organizace zpracovává osobníúdaje za účelem plněníprávních povinností vyplývajících ze zákonŮ a

závazných předpisů, oprávněného zájmu, p|něnísmlouvy a v případě, je-li to nezbytné, jsou některé
osobní údaje zpracovávány na základě sou hlasu zákon ného zá stu pce dítěte.

svsté m zabezpečení osobních údaiů
Zachovánímlčenlivosti, skartovánínepotřebných údajů, ochrana osobních údajů při práci s lT
tech n ikou, shromažd'ován í pouze nezbytných osobních údaj ů.

Osobníúdaje jsou uchovávány bezpečně a jsou chráněny proti neoprávněné manipulaci, ztrátě nebo
zničení.

Osoba prováděi ící zpracování
7pracováváníosobních údajů provádízásadně ZŠ, pouze ve výjimečných případech provádíjejich
zpracování exte rní zpracovatel.
Externízpracovatel musíplnit požadavky stanovené článkem 28 NařízeníEU k GDPR.

Doba uchování osobních údai ů
Lhůta uchováníosobních údajů je určena podle spisového a skartačního řádu.

práva subiektů údaiů (zákonných zástupců a dalších osob)
a) právo na přístup k osobním údajům (právo vyžádat si informaci, jaké osobní údaje MŠ zpracovává)
b) právo na opravu osobních údajů (právo vyžádat si opravu neúplných či nesprávných osobních
údajů, které se ho/dítěte týkají)
c) právo na výmaz osobních údajů (není-|i zpracováváníoprávněné)
d) právo na omezenízpracovánícjsobních údajů (pokud nenídodržena přesnost)
e) právo na přenositelnost osobních údajů (právo předání údajů v čitelném formátu)
f) právo na odvolání souhlasu (písemně)
g) právo vznést námitku (subjekt údajů se může obracet přímo na organizaci, na Úřad pro ochranu
osobních ÚdajŮ nebo na osobu pověřence,jehož kontaktníúdajejsou uvedenyv úvodním ustanovení
tohoto dokumentu)

V Třemošnici dne 02.0L.2023

Mgr. Bc. Lubomír Marek, ředitelškoly


