
Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ) 

Verze 1 

Správce OÚ: Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova 
sídlo správce: Habrmanova 1779, 560 02 Česká Třebová, IČ: 709 82 317 

telefon: 465 531 111, 736 518 004, e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz 

Pověřenec pro OÚ: Mgr. Karel Honl, e-mail: karel.honl@ceska-trebova.cz, tel. +420 603 574 633, kontaktní doba: úterý 12:00-15:00 hod. 

Osoba, jejíž OÚ jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od správce údajů 
přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na 
přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má  právo kdykoli souhlas odvolat. Informace o případném předávání 
osobních údajů do jiných států jsou uvedeny ve sloupci „Příjemci OÚ“. OÚ zveřejněné prostřednictvím internetu (např. webové stránky správce, 
sociální sítě atp.) jsou potenciálně přístupné ke zpracování osobami odlišnými od správce i v třetích zemích. 

Uvedený správce osobních údajů zpracovává tyto osobní údaje: 

Název agendy 
Zákonnost zpracování 

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. 
Účel zpracování Rozsah zpracovávaných OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování 

Účetnictví  b, c Zákon o účetnictví 563/1991 Sb., 
pokladní deník, faktury, cestovní 
příkazy ,ŠJ, inventarizace, smlouvy, 
hospodaření MŠ 

jméno, příjmení, adresa, datum 
narození, telefon, RČ zaměstnanců, 
IČO, DIČ, sídlo třetích stran 

Zřizovatel, 
zaměstnanci, 
smluvní strany  

samostatná 
evidence, Spisový a 
skartační řád 

BOZP b, c Zákoník práce, Občanský zákoník, 
Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci 
úrazů dětí, žáků a studentů 

jméno, příjmení, adresa, datum 
narození, telefon, RČ zaměstnanců, 
IČO, DIČ, sídlo třetích stran, 
úrazy dětí, úrazy zaměstnanců, 
lékařské prohlídky zaměstnanců 
(údaje o zdravotním stavu) 

zdravotní pojišťovna, 
statistický úřad, 
inspektorát práce, 
ČŠI, další orgány 
veřejné moci a státní 
instituce 

Spisový a skartační 
řád 

Personálně mzdová agenda a, b, c Zákon 262/2006 Sb. o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách, Zákoník práce, účel 
zpracování výplat 

jméno, příjmení, adresa, datum 
narození, telefon, RČ zaměstnanců, 
zdravotní pojišťovna, státní 
občanství 
se souhlasem zaměstnanců: číslo 
účtu, telefon, e-mail 

Zdravotní pojišťovna, 
Statistický úřad, 
příslušné orgány 
veřejné moci a státní 
instituce 

Spisový a skartační 
řád 

 

Evidence dětí, školní matrika 
(žádost o přijetí dítěte, evidenční list, 
rozhodnutí o přijetí dítěte, 
diagnostika dítěte, stravování v MŠ) 

a, b, c Školský zákon č. 561/2004/Sb. 
Přijímací řízení, školní matrika 

jméno, příjmení, dat. narození 
dítěte, adresa, kontaktní údaje na 
zákonného zástupce, se souhlasem 
číslo účtu, telefon zákonného 
zástupce, RČ dítěte; souhlas 
zákonného zástupce s poskytováním 
osobních dat pro poskytovatele 
informačního systému ve stravování 

Pedagogicko 
psychologická 
poradna, Speciálně 
pedagogické 
centrum,ČŠI, OSPOD, 
subjekt údajů – 
rodiče, děti 

Zákon 499/2004 
Sb. o archivnictví a 
spisové službě,  
Spisový a skartační 
řád, 
5 let 

mailto:karel.honl@ceska-trebova.cz


Smlouvy a, b, c Zákon 340/2015 Sb. o uveřejňování 
smluv a o registru smluv 

jméno, příjmení, IČO, DIČ, telefon, e-
mail, jméno, příjmení, adresa, název 
sídla 

Smluvní strany, 
veřejnost 

Spisový a skartační 
řád  

Kamerový systém f Oprávněný zájem na zajištění 
bezpečnosti osob a ochrany majetku, 
obrazový prostorový záznam 

nepředává se Záznam se stále 
přemazává ve 
smyčce 

 

webové stránky MŠ a, e, c Správní řád, prezentace a zachycení 

školy se v rozumné míře provadí v 

opravněném zájmu školy, zveřejňování 

správních rozhodnutí 

 

 

informace na webových stránkách 
MŠ, přístupové heslo, 
fotodokumentace, audiovizuální 
zpracování jmen, příjmení dětí se 
souhlasem zákonných zástupců dětí 

veřejnost, další 
příslušné orgány 
veřejné moci a státní 
instituce 

Fotografie se 
uchovávají po 
dobu 2 - 3 let 

 


