
Informace o zpracování osobních údajů 
 
Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí, se sídlem Strunkovice nad Blanicí 202, 
384 26 Strunkovice nad Blanicí, zastoupena ředitelkou: Mgr. Markétou Vejvodovou (dále jen 
IČ: 71004041 (dále jen „ZŠ a MŠ“).  
 
Je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).  
 
ZŠ a MŠ je příspěvková organizace zřízená obcí Strunkovice nad Blanicí, která vykonává činnost 
základní školy, školského zařízení pro zájmové vzdělávání a zařízení školního stravování podle 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(dále jen „školský zákon“).  
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován: Mgr. Jan Kotrba, kotrba@gdprpartners.cz, 
telefonní číslo: + 420 608 641 030.  
 
Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě školského zákona, veřejného zájmu a 
oprávněného zájmu. Výjimečně může zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu, o tomto ale 
budete včas informováni. Souhlas můžete kdykoliv odvolat na výše uvedených kontaktech, taková 
informace zároveň vždy bude sdělena při udělení souhlasu.  
 
Správce přijímá žádosti za účelem uplatnění práv v oblasti osobních údajů dle GDPR:  
 
Právo na přístup k osobním údajům 
Jste oprávněn/a od nás požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a 
pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních 
údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich 
právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku 
proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o 
zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a 
profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných 
důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních 
údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 
 
Právo na opravu 
Pokud došlo na vaší straně například ke změně telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze 
považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. 
Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného 
prohlášení. 
 
Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. 
Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále 
potřebné. Po uplynutí doby nezbytnosti mažeme údaje automaticky sami, nicméně můžete se na 
nás se svou žádostí také kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i 
přes vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje 
ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni. 
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Právo na omezení zpracování 
Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli 
pocit, že např. překračujeme výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracováváme, můžete 
podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody 
nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány). Vaše žádost pak podléhá individuálnímu 
posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni. 
 
Právo vznést námitku 
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s 
ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za 
předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo 
oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či 
pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit 
a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. 
 
Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů 
Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na 
Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací 
naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz. 
 
Samozřejmě si ověříme totožnost, zda jste to opravdu vy. Způsob ověření totožnosti je následující:  
 

1. Přijetí žádosti datovou schránkou 
2. Přijetí žádosti e-mailem s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem 
3. Ověření totožnosti při osobním podání žádosti 
4. Listinná žádost je podepsána úředně ověřeným podpisem. 

 
 
 

Ředitelka – Mgr. Markéta Vejvodová  
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