Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů
Lesní mateřská škola Remízek, z.s.
IČ: 02445620
zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2017
Milčice 5
387 16 Kraselov,

jako správce osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (UE)
2016/679, 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) poskytuje zákonnému zástupci dítěte, které bude/je přihlášeno ke vzdělávání do LMŠ
Remízek tyto informace ke zpracování osobních údajů.
Lesní mateřská škola Remízek, z.s., (dále jen „LMŠ Remízek“) zpracovává osobní údaje dětí
zapsaných do LMŠ Remízek a jejich zákonných zástupců, za účelem vedení dokumentace v
souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (dále jen "školský zákon"). Součástí
dokumentace je evidence dětí, doklady o přijímání dětí ke vzdělávání, jeho průběhu a
ukončování, třídní kniha, kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.
Evidence dětí (matrika) zpracovává v souladu s § 28 odst. 2 školského zákona tyto údaje o
dítěti: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu,
datum zahájení vzdělávání, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, vyučovací jazyk, údaje
o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních
poskytovaných dítěti, údaje 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, dále
jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování
písemností a telefonické spojení. Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provede
neprodleně po rozhodné události.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v
tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a
chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.
Telefonní kontakty na zákonné zástupce dětí a osoby oprávněné k vyzvedávání dětí může
správce vložit do mobilního telefonu využívaného pro provoz Lesní mateřské školy Remízek,
z.s. Veškerá komunikace se zákonnými zástupci dítěte může probíhat telefonicky (telefonní
hovor, sms zpráva) nebo elektronicky z e-mailové adresy info@skolkaremizek.cz nebo
anetaira@seznam.cz.
Osobní údaje nejsou předávány třetím subjektům. LMŠ Remízek je oprávněna poskytovat
údaje z dokumentace a údaje ze školní matriky osobám, které prokáží svůj nárok oprávněním
stanoveným ve školském zákoně nebo ve zvláštním zákoně (např. Policie České republiky).

LMŠ Remízek zpracovává osobních údaje zákonných zástupců dětí, dětí, příp. osob
oprávněných k vyzvedávání dítěte, po dobu uvedenou v zákoně (zpravidla po dobu docházky
dítěte do LMŠ Remízek nebo 5ti let od ukončení docházky) nebo po dobu, na kterou byl
udělen souhlas. Správce následně provede likvidaci osobních údajů.
Jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se vás
týkají, jejich opravu, doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku
proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte právo dostat odpověď na svou
žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti
správcem. Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy
anetaira@seznam.cz nebo písemně na adrese Aneta Ira (nebo Lesní mateřská škola Remízek,
z.s.) Milčice 5, 38716 Kraselov. Rovněž máte právo obrátit se na pověřence pro ochranu
osobních údajů, kterého správce jmenoval a jehož kontaktní údaje jsou vedeny na adrese
www.skolkaremizek.cz nebo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu (Úřad pro
ochranu osobních údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

