Základní škola a Mateřská škola Louňovice pod Blaníkem, příspěvková organizace
Táborská 170, Louňovice pod Blaníkem, PSČ 257 06, IČ 71004491
ID datové schránky: stzme6d,
email: msazs@seznam.cz
Webové stránky: https://skolalounovicepodblanikem.webnode.cz/
v zastoupení ředitelkou Mgr. Evou Filipovou, tel: 605 970 158
Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení EU 679/2016 , obecné nařízení
na ochranu osobních údajů (GDPR)
Základní škola a mateřská škola Louňovice pod Blaníkem dále jen „škola“ jako správce osobních údajů
zpracovává údaje nezbytné pro výchovně vzdělávací činnost a chod školy především v souladu s důvody
uvedenými v čl. 6 odst. 1 písm. b)-f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.
2016 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) – dále jen „Nařízení“.
V omezených případech na základě písemného souhlasu či výslovného písemného souhlasu subjektu
údajů, jak je definováno Nařízením.
Uplatnění práva v oblasti osobních údajů
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:
 datové schránky, ID DS: stzme6d,
 e-mailu na adrese: msazs@seznam.cz
 pošty – adresa školy: Základní škola a mateřská škola Louňovice pod Blaníkem, Táborská 170,
Louňovice pod Blaníkem, PSČ 257 06
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění
práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést
námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného
nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v
případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním
osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro školu je Martina Švecová, e-mail: svec.martina@seznam.cz, tel.
732 449 978
Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
Jméno a příjmení, rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo
studentovi přiděleno), státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na
území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák
nebo student na území České republiky, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně
vzdělání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole,
vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání žáka, údaje o podpůrných
opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského
poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole.
Informační povinnost činí správce prostřednictvím Směrnice školy pro ochranu osobních údajů a výše
uvedené Informace o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách školy
https://skolalounovicepodblanikem.webnode.cz/gdpr/ a v ředitelně školy.

Základní škola a Mateřská škola Louňovice pod Blaníkem, příspěvková organizace
Táborská 170, Louňovice pod Blaníkem, PSČ 257 06, IČ 71004491
ID datové schránky: stzme6d,vemail: msazs@seznam.cz
Webové stránky: https://skolalounovicepodblanikem.webnode.cz/
v zastoupení ředitelkou Mgr. Evou Filipovou, tel: 605 970 158
Jako zákonný zástupce potvrzuji, že jsem byl informován, že Základní škola a Mateřské škola Louňovice pod
Blaníkem, příspěvková organizace (dále jen „škola“) shromažďuje, zpracovává a eviduje níže uvedené osobní a citlivé
údaje o mém dítěti z důvodu evidence ve školní matrice, evidenčních listů, bezpečnosti a ochraně zdraví
………………………………………………………………, nar. …………….……, který je mým synem/dcerou
ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ohledně zpracování osobních údajů.
Jméno a příjmení, rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi přiděleno), státní
občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu
pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák na území České republiky, údaje o předchozím
vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích
vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání žáka, údaje o
podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského
poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv
na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole.

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení subjektu údajů (zákonného zástupce dítěte/žáka)
………………………………………………………..……………………………………..
Narozený/á
………………………………………………………..……………………………………..
Adresa subjektu údajů
………………………………………………………..……………………………………..
(dále jen „Subjekt údajů”)
Uděluji tímto Základní škole a Mateřské škole Louňovice pod Blaníkem, příspěvková organizace (dále jen „škola“), se
sídlem Táborská 170, 256 06 Louňovice pod Blaníkem, IČO: 71004491, (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním
osobních údajů mého dítěte/žáka:……………………………………………………………..……...,
nar. ……………………….. a to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
•
jméno a příjmení dítěte/žáka/zákonného zástupce – telefonické spojení, e-mailová adresa
•
věk, třída
•
adresa bydliště, národnost
•
zdravotní pojišťovna,
•
průběh vzdělávání (poprvé u zápisu, zařazení do ŠD
•
číslo účtu
•
č.j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti a rozsah styku druhého rodiče
•
fotografie, audiozáznam, videozáznam z akce školy,
•
informace o umístění v soutěži a výstavách pořádaných školou i externí organizací
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
- Propagace
výsledků
žáků
školy,
propagace
školy
na
webu
školy
www.skolalounovicepodblanikem.webnode.cz a třídních na stránkách dle rozmístění dítěte/žáka v jednotlivých
třídách: https://zslounovice.....tridnistranky.cz v ZŠ a https://mslounovice.tridnistranky.cz v MŠ, ve výroční
zprávě školy a dalších propagačních materiálech (propagační CD, DVD, plakáty školních akcí, propagace
v místním
tisku,
zveřejněním
portálu
www.skolalounovice.rajce.idnes.cz.,
https://www.facebook.com/skolalounovicepodblanikem/, Louňovický zpravodaj, Benešovské listy apod.

-

Nezbytnost údajů k účasti dítěte na školních akcích jako jsou soutěže, návštěvy kulturních a sportovních akcí,
výlety, vícedenní výlety, Hravé lyžování, plavecký výcvik, aj.(v rámci školních aktivit)

-

Informace o zdravotní pojišťovně bude sloužit pro potřeby komunikace v rámci BOZP(úrazy,…)
Informace o historii vzdělávání a zájem o zařazení do ŠD budou sloužit k zajištění vzdělávacích potřeb
Informace k režimu vzdělávání v MŠ a ŠD jsou zjišťovány za účelem zajištění bezpečného vyzvednutí
dítěte/žáka z MŠ a ŠD
Informace o platebním účtu bude zpracovávána pro potřeby bezhotovostního hrazení stravného a školného
škole
Č.j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti a časový rozsah styku druhého rodiče s dítětem jsou zpracovávány
pro bezproblémový režim vzdělávání (umožnění styku zák. zástupce s dítětem)
E-mailová adresa slouží ke komunikaci prostřednictvím Třídních stránek

-

3. Doba zpracování osobních údajů je po dobu docházky dítěte/studia žáka ve škole a následně ještě jeden rok
od jeho ukončení.
4. Osobní údaje budou poskytnuty následujícím třetím osobám pouze ve formě: seznamy dětí/žáků při pořádání
akcích školy, jako např.: školní výlety, vícedenní školní výlety, plavecký výcvik, Hravé lyžování, kulturní a
sportovní akce, sportovní akce pořádané jiným subjektem, připojištění na tyto akce, …
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a. vzít souhlas kdykoliv zpět,
b. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit
se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, o svých právech
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci
poskytovány dobrovolně.

Svůj souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte/žáka na této škole a na zákonem stanovenou dobu
nezbytnou pro jejich zpracování a archivaci.

V Louňovicích pod Blaníkem dne ………………

…………………………………………

………………………………….

jméno a příjmení zákonného zástupce

podpis zákonného zástupce

(hůlkovým písmem)

