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Základní škola a mateřská školka K Dolům v Praze 12, dbá o ochranu Vašich osobních 
údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními 
postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu 
osobních údajů (dále jen GDPR). 

Cíl regulace nakládání s osobními údaji 

Naším ciĺem je zajistit maximální ochranu Vasǐch osobnićh údajů prǐ jejich 
zpracováváni.́ Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, či jsme 
je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá 
pravidla: 

1) minimalizovat jejich nutný rozsah, 

2) chránit je a kontrolovat přístup k nim, 

3) vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné. 

Konkrétní zásady a postupy při zpracování. 

1. Prědmět: 

Tento dokument vysvětluje způsob shromazď̌ováni ́a pouzǐv́ańi ́osobnićh údajů. Osobni ́
údaje jsou jakékoliv informace týkajići ́se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, 
tj. osoby, kterou lze prǐḿo cǐ neprǐḿo identifikovat prostrědnictviḿ odkazu na identifikat́or, 
jako je jméno, identifikacňi ́cǐślo, údaje o umiśtěni,́ on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden 
cǐ viće faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, dusěvni,́ ekonomickou, 
kulturni ́nebo sociálni ́identitu této fyzické osoby. 

Osobni ́ údaje shromazď̌ujeme různými způsoby během své cǐnnosti, a to jak on-line, 
tak off-line. Ke shromazď̌ováni ́ údajů dochaźi ́ prǐ výkonu zákonem přdepsaných povinností 
Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 nebo prǐ nákupu zbozǐ ́ cǐ sluzěb, prǐ 
uzaviŕáni ́ smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty, nebo prǐ návsťěvách 
a pouzǐv́áni ́nasǐch webových stránek.  

 

2. Správce osobních údajů: 

Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, U Domu služeb 29/2, 143 00, 
Praha 4, pověřenec pro ochranu osobních údajů Petr Novotný, tel. (+420) 311 234 177, email: 
petr.novotny@anesys.cz 

V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů se obracejte na 
Koordinátora pro práva subjektů údajů: Mgr. Anna Kobrová, tel. 725 529 717, email: 
kobrova@zskdolum.cz . 



 

 

2 z 8 

 

3. Kategorie osobnićh údajů: 

Mezi osobni ́údaje, které můzěme shromazď̌ovat a zpracovávat, patrǐ ́mimo jiné: 

 Adresní a identifikační údaje 

 Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost 

 Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi 

 Informace potřebné́ k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku jako jsou 
kamerové záznamy 

Jedná se například o: Jméno; Příjmení; Titul; Datum narození; Místo narození; Rodné 
číslo; Státní občanství; Národnost; Místo trvalého pobytu; Doručovací adresa; Mateřský jazyk; 
Telefon; E-mail; Zdravotní pojišťovna; Lékařské záznamy; Diagnostický záznam o vývoji dítěte; 
Zpráva z pedagogicko-psychologické poradny; Očkování; Soudní rozhodnutí o svěření do péče; 
Dodatečný odklad školní docházky; Alergie; Potvrzení o bezinfekčnosti; Kartička zdravotní 
pojišťovny – kopie; Třída; Zdravotní deník; Léky; Očkování; Zdravotní způsobilost; Potvrzení 
lékaře; Podpis a další. 

 

4. Právni ́základ pro zpracováni ́osobních údajů: 

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je: 

 zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 
Mezi základní právní akty patří:  561/2004 Sb. – Školský zákon; 563/2004 Sb. – Zákon 
o pedagogických pracovnících; 364/2005 Sb. – Vyhláška o dokumentaci škol a 
školských zařízení; 75/2005 Sb. – Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, 
přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti 
pedagogických pracovníků; 500/2004 Sb. – Správní řád; 89/2012 Sb. – Občanský 
zákoník; 27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných; 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů. a další legislativa. 

 zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 
subjektu údajů  

 subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více 
konkrétních účelů 

 zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo 
jiné fyzické osoby 

 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce 
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 zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí 
strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní 
práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud 
je subjektem údajů dítě 

 

5. Úcěly zpracováni:́ 

 plnění povinností  Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 včetně 
poskytování informací  

 plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci Základní školy a 
mateřské školy K Dolům v Praze 12 

 správa nasǐch smluvnićh závazků a probih́ajićih́o smluvního vztahu, vcětně jednáni ́se 
smluvními stranami 

 zajisťǒváni ́ bezpecňosti nasǐch webových stránek, sit́i,́ systémů a areálů a rovněž 
ochrana Základní školy a mateřšké školy K Dolům v Praze 12  proti podvodům 
a v soudních sporech 

 správa nasǐch kazďodennićh obchodnićh potrěb, naprǐḱlad zpracovańi ́úhrad a správa 
financňićh úcťů, správa smluv, sprav́a webových stránek, vedeni ́ Základní školy a 
mateřské školy K Dolům v Praze 12  kontrola, vykazováni ́ a dodrzǒváni ́ právnićh 
prědpisů 

 

6. Prǐj́emci osobnićh údajů: 

 Dle pozǎdavků zákona: Osobni ́ údaje týkajići ́ se jednotlivců můzěme zprǐśtupňovat 
verějným a soudniḿ orgánům, slozǩaḿ prosazováni ́zaḱona a agenturaḿ, v rozsahu 
vyzǎdováným zákonem. V prǐṕadech, kdy je to prǐṕustné podle zákona, můzěme tyto 
údaje poskytovat také trětiḿ stranám, pokud je to nutné k prokazovańi,́ uplatňováni ́
nebo ochraně právnićh nároků 

 Trěti ́strany: Vesǩeré zpracováváni ́těchto osobnićh údajů bude probih́at podle nasǐch 
pokynů a bude v souladu s původniḿi úcěly. 

 

7. Uchováváni:́ 

Osobni ́ údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potrěbna ́ pro úcěly, za 
kterými byly shromázďěny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo 
stanovenou Vaším souhlasem. 
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8. Ochrana osobnićh údajů: 

Bezpecňostni ́opatrěni ́ pro ochranu osobnićh údajů: Uplatňujeme vhodná technicka,́ 
fyzická a organizacňi ́ opatrěni,́ která jsou prǐměrěně navrzěna tak, aby zajisťǒvala ochranu 
osobnićh údajů prěd náhodným nebo protiprav́niḿ znicěniḿ, ztrátou, úpravami, 
nepovoleným zverějněniḿ nebo prǐśtupem a dalsǐḿi formami nezákonného zpracováni.́ 
Prǐśtup k osobniḿ údajům je omezen na oprav́něné prǐj́emce, kterǐ ́tyto údaje potrěbuji ́znát. 
Udrzǔjeme ucelený systém informacňi ́bezpecňosti, jehoz ̌rozsah je úměrný rizikům spojeným 
se zpracovávániḿ údajů. Tento systém je neustaĺe prǐzpůsobován za úcělem zmiŕněni ́
provoznićh rizik a k ochraně osobnićh údajů prǐ zohledněni ́ uplatňovaných postupů. Prǐ 
zpracováváni ́jakýchkoli citlivých osobnićh údajů rovněz ̌uplatňujeme rozsǐŕěná bezpecňostni ́
opatrěni.́ 

Způsob ochrany osobnićh údajů zpracovávaných v zastoupeni ́ centálních orgánů 
veřejné správy (kdy působiḿe jako zpracovatel dat): V některých prǐṕadech zpracovav́aḿe 
osobni ́ údaje jako zpracovatelé osobních údajů. Tyto osobni ́ údaje shromazď̌ujeme 
a zpracováváme pouze podle pokynů správce a nepouživ́aḿe je ani neprědav́áme dále 
k vlastniḿ úcělům. Udrzǔjeme kontroly bezpecňosti informaci,́ jejichz ̌ úcělem je ochrana 
Vasǐch údajů. Osobni ́informace sdělujeme nebo prěnásǐḿe pouze podle pokynů správce nebo 
zaúcělem výkonu svěřených agend. 

 

9. Nasě webové stránky: 

Soubory cookie, vyuzǐti ́dat a podobné naśtroje 

 Kdyz ̌ navsťiv́it́e nasě webové stánky, můzěme automaticky shromazď̌ovat urcǐté 
informace pomoci ́ technologii,́ jako jsou soubory cookie, naśtroje pro analýzu 
internetového prohliźěcě a protokoly serveru. V rǎdě prǐṕadů jsou informace 
shromazď̌ované pomoci ́ souborů cookie a dalsǐćh nástrojů pouzǐv́ány 
neidentifikovatelnyḿ způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobni ́údaje. 

 Cookie jsou malé textové soubory, které webová strańka prǐ nav́sťěvě ukládá 
prostrědnictviḿ prohliźěcě na pevný disk pocǐt́acě nebo jiného zarǐźeni.́ Soubory 
cookie můzěme pouzǐv́at k zefektivněni ́ pouzǐv́ańi ́ webových stránek a rovněž 
k prǐzpůsobeni ́ preferenci ́ prochaźeni ́ a zlepsěni ́ funkce nasǐch webových stránek. 
Soubory cookie je mozňé použiv́at k rǐźeni ́výkonu a shromazď̌ováni ́informaci ́o tom, 
jakým způsobem jsou pouzǐv́ány nasě webové stránky, k analytickým úcělům. Existuji ́
dva druhy souborů cookie: soubory cookie relace, které jsou z vasěho zarǐźeni ́
odstraněny po opusťěni ́webové stránky, a trvalé soubory cookie, které zůstávaji ́ve 
vasěm zarǐźeni ́po delsǐ ́dobu, nebo dokud je rucňě neodstranit́e. 

 V souborech protokolů z nasǐch serverů mohou být shromazď̌ovány informace o tom, 
jakým způsobem uzǐvatelé pouzǐv́aji ́ webové strańky (údaje o pouzǐti)́. Mezi tyto 
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údaje patrǐ ́ mimo jiné název domény uzǐvatele, jazyk, typ prohliźěcě a operacňi ́
systém, poskytovatel internetových sluzěb, adresa IP (internetový protokol), lokalita 
nebo odkaz, ze kterého uzǐvatel prǐsěl na webovou strańku, web, který jste navsťiv́ili 
prěd prǐćhodem na nasǐ webovou strańku, a webová stránka, kterou navsťiv́it́e po 
opusťěni ́ nasěho webu, a rovněz ̌ cǎs strav́ený na nasěm webu. Údaje o pouzǐv́áni ́
webu můzěme sledovat a vyuzǐv́at k hodnoceni ́ jeho výkonu a cǐnnosti, ke zlepsěni ́
jeho designu a funkci,́ nebo k bezpecňostniḿ úcělům. 

 Nastaveni ́ svého internetového prohliźěcě můzěte změnit tak, aby prǐjaté soubory 
cookie zablokoval nebo na jejich prǐjeti ́upozornil cǐ je smazal. Prǐṕadně můzěte nasǐmi 
webovými stránkami prochaźet pomoci ́ anonymnih́o profilu prohliźěcě. Dalsǐ ́
informace o úpravách cǐ změnách nastaveni ́ internetového prohliźěcě naleznete v 
prǐŕucče nebo v nápovědě k prohliźěcǐ. Pokud nesouhlasit́e s pouzǐtiḿ souborů cookie 
nebo podobných technologii,́ které uklad́aji ́ informace do vasěho zarǐźeni,́ musit́e 
odpovid́ajićiḿ způsobem změnit nastaveni ́ svého prohliźěcě. Upozorňujeme, zě 
některé funkce nasǐch webových stránek nemuseji ́pracovat správně, pokud zakaźěte 
prǐj́em souborů cookie nebo tyto technologie. 

Propojené stránky:  

 Na nasǐch webových stránkách můzěme poskytovat odkazy na weby trětićh stran 
(„propojené stránky“). Propojené stránky nejsme povinni hodnotit, kontrolovat ani 
zkoumat. Kazďá propojená stránka můzě mit́ vlastni ́podmińky pouzǐti ́ a prohlásěni ́
o ochraně osobnićh údajů. Uzǐvatelé se prǐ pouzǐv́áni ́ propojených strańek musi ́
s těmito podmińkami seznámit a dodrzǒvat je. Neneseme odpovědnost za zaśady 
a postupy jakýchkoli propojených stránek a prǐṕadných dalsǐćh odkazů, které se na 
těchto stránkách nacházeji.́ Tyto odkazy neprědstavuji ́nasě schváleni ́ propojených 
webů nebo jakékoli spolecňosti cǐ sluzb̌y. Doporucǔjeme uzǐvatelům, aby se seznámili 
spodmińkami a odpovid́ajićiḿi dokumenty těchto propojených webů drǐv́e, než je 
zacňou pouzǐv́at. 

Děti: 

 Nasě webové stránky nejsou zaměrěny na děti. Nevyuzǐv́aḿe je k vědomému 
ziśkáváni ́osobnićh údajů od děti ́ani k poskytování služeb dětem. Zjistiḿe-li, zě dit́ě 
poskytlo své osobni ́ údaje prostrědnictviḿ některého z nasǐch webů, tyto údaje ze 
svých systémů odstraniḿe. 

Sluzb̌a Google Analytics:  

 Na svých webových stránkách můzěme rovněz ̌pouzǐv́at sluzb̌u Google Analytics ke 
shromazď̌ováni ́informaci ́o on-line aktivitách uzǐvatelů na webových stránkách, jako 
jsou naprǐḱlad navsťiv́ené webové strańky, odkliknuté odkazy a provedená 
vyhledáváni.́ 
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 Tyto informace pouzǐv́áme k sestavovańi ́zpráv a k vylepsǒváni ́webu. Soubory cookie 
anonymně shromazď̌uji ́ informace, jako je pocět nav́sťěvniḱů na webu, odkud 
návsťěvnići prǐsľi a stránky, které navsťiv́ili. Informace vytvorěné těmito soubory 
cookie a vasě aktuálni ́adresa IP budou prěneseny z vasěho internetového prohliźěcě 
a budou ulozěny na serverech Google ve Spojených státech a dalsǐćh zemićh. Google 
bude tyto informace použiv́at ve vasěm zastoupeni ́pro úcěly vyhodnoceni ́způsobu, 
kterým pouzǐv́áte nás ̌web, jak bylo popsáno výsě. Adresa IP ziśkaná prostrědnictviḿ 
sluzb̌y Google Analytics nebude spojena s jakýmikoli jinými daty v drzěni ́spolecňosti 
Google. Dalsǐ ́informace o údajićh shromazď̌ovaných sluzb̌ou Google Analytics ziśkáte 
na adrese http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Tyto 
soubory cookie můzěte zablokovat pomoci ́odpovid́ajićićh nastaveni ́ internetového 
prohliźěcě. Pokud tak ucǐnit́e, je mozňé, zě nebudete moci plně vyuzǐt́ funkci ́nasǐch 
webů. Doplněk internetového prohliźěcě Google Analytics Opt-out je mozňé 
stáhnout na následujići ́adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

10. Vasě práva: 

Máte právo v relevantních případech a do miŕy prǐṕustné podle platného zákona se na nás 
obracet za účelem uplatnění práva  

 na přístup k osobním údajům,  

 jejich opravu nebo aktualizaci svých neprěsných nebo neaktuaĺnićh osobnićh údajů,  

 výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou 
příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud  souhlas 
odvolán, 

 na omezení zpracování,  

 vznést námitku proti zpracování,  

 na přenositelnost údajů  

a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak máte právo se 
na nás obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem 
odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Svá práva můžete uplatnit zde: www.zskdolum.cz/kontakty nebo kontaktováním 
Koordinátora pro práva subjektů údajů: Mgr. Anna Kobrová, tel. 725 529 717, email: 
kobrova@zskdolum.cz. 

Naplnění Vašich práv je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. 
Můzěte mit́ rovněz ̌právo na podáni ́stiźňosti u Dozorového orgánu, kterým je úřad na ochranu 
osobních údajů (https://www.uoou.cz/). 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.uoou.cz/
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11. Souhlas a jeho odvoláni:́ 

Vědomým poskytnutiḿ Vasǐch osobnićh údajů berete na vědomi ́ a souhlasit́e se 
shromazď̌ovániḿ, zpracovávániḿ a použitiḿ takových údajů, ve smyslu jak je uvedeno v 
tomto dokumentu. 

V prǐṕadech, kdy tak vyzǎduje platný zákon, budete pozǎ́dáni o výslovný souhlas. 

Mat́e vzďy mozňost zdarma vyjad́rǐt námitku proti pouzǐti ́Vasǐch osobnićh údajů, nebo 
odvolat jakýkoli drǐv́ějsǐ ́ souhlas udělený ke konkrétniḿu úcělu kliknutiḿ na odpovid́ajići ́
odkazy na nasǐch webových stránkách, provedeniḿ pokynů uvedených v e-mailu, nebo 
kontaktovańiḿ Koordinátora pro práva subjektů údajů: Mgr. Anna Kobrová, tel. 725 529 717, 
email: kobrova@zskdolum.cz. 

Neprovádíme automatizované rozhodování. 

 

12. Kontaktni ́mozňosti: 

Bude-li s námi chtit́ komunikovat ve věcech týkajićićh se soukromi,́ nebo v prǐṕadě 
dotazů, prǐpomińek nebo stiźňosti,́ se obratťe na Koordinátora pro práva subjektů údajů: Mgr. 
Anna Kobrová, tel. 725 529 717, email: kobrova@zskdolum.cz . 

Zavazujeme se, zě budeme rěsǐt stiźňosti týkajići ́ se shromazď̌ováni ́ nebo pouzǐv́áni ́
Vasǐch osobnićh údajů. 

 

13. Úpravy dokumentu Informační memorandum (Informace o ochraně osobnićh údajů): 

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto 
dokumentu. Pravidelně ověrǔjte, zda pracujete s nejnovějsǐ ́verzi ́tohoto dokumentu. 

 

 

Datum úcǐnnosti tohoto dokumentu: 25. 5. 2018 
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	8. Ochrana osobních údajů:
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