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Příloha č. 1 školního řádu 

 

 

Ochrana osobních údajů v Mateřské škole Sluníčko, příspěvková 

organizace 
 
 

Zaměstnanci školy mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, osobní údaje, 

citlivé osobní údaje subjektu údajů (dětí, zákonných zástupců dítěte), a to včetně informace o zdravotním 

stavu dětí a výsledcích poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišli do styku. 

 

Zákonní zástupci dítěte mají právo na 

- přístup k osobním údajům,  

- Informaci jaké údaje jsou zpracovávány školou, 

- opravu osobních údajů evidovaných školou,  

- výmaz osobních údajů evidovaných školou a 

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 

 

A to vše v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Radou (EU) č. 2016/679 a v souladu se 

Směrnicí ředitelky školy k ochraně osobních údajů, ze dne 15. 05. 2018.  

Na webových stránkách školy bude od 25. 5. 2018 zveřejněn dokument „Žádost o informaci, výmaz, opravu 

či přenos osobních údajů“. 

 

Zpracování osobních údajů dítěte za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, 

fotografie) je možné pouze s výslovným SOUHLASEM zákonných zástupců dítěte. 

 

Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (zaměstnanec, dítě) bez jejich výslovného 

svolení, tedy souhlasu je v rozporu s § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

 

Želivec, dne 18. 05. 2018 

 

 

 

          Mgr. Václava Kunická 

           ředitelka MŠ Sluníčko       
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 Prezenční listina  

Seznam zaměstnanců Podpis: 

Dagmar Bartošová  

Bc. Hana Blísová  

Pavla Čechová   

Bc. Tereza Dvořáková Dis.  

Jana Fořtová   

Veronika Gebrlínová  

Lucie Kalašová  

Martina Kapalová  

Alena Kopáčová  

Mgr. Václava Kunická  

Marie Marcínová  

Ilona Skřivanová  

Alena Víšková  

Hana Zahradníková  

Markéta Hájková  

Miroslava Budáková  

Lucie Dvořáková  

Dana Chotousová  

Renata Procházková  

Ludmila Šimůnková  

Gabriela Jusková  
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