
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 

Agenda: Personální činnosti 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění 
podkladů pro stanovení nárokových a nenárokových složek platu, 
zabezpečení podkladů pro zápočet praxe a platové postupy, vedení 
a aktualizace údajů pro daňové účely 

Právní titul splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů 
o zdravotním stavu: významný veřejný zájem 

Právní předpis zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce); zákon č. 435/2004 Sb. (Zákon 
o zaměstnanosti); zákon č. 582/1991 Sb. (Zákon o organizaci a pro-
vádění sociálního zapezpečení); zákon č. 48/1997 Sb. (Zákon o ve-
řejném zdravotním pojištění) 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

5 zaměstnanců na pracovní smlouvu a 2 pracovníci  na DPP 

Kategorie osobních údajů jméno a příjmení, titul, osobní číslo, rodinný stav, rodné číslo, adresa 
trvalého pobytu, státní občanství, údaje o zdravotní způsobilosti k vý-
konu práce – lékařský posudek, změněná pracovní schopnost, 
zdravotní pojišťovna, potvrzení o bezúhonnosti výpise 

Příjemci osobních údajů mzdová účtárna 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz skartační plán A 50 

Způsob zpracování listina, elektronicky 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 

file://///server1/gdpr/ŠKOLY%20a%20ŠZ/Školy%20a%20školská%20zařízení/mateřské%20školy/3-26%20MŠ%20Montessori%20Pampeliška%20Tábor/02%20-%20záznamy/1%20-%20Aktuální/alex.partlova@gmail.com
mailto:gdpr@zvas.cz


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 2 

Agenda: Zpracování platů 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování výpočty a výplaty mezd (platů) zaměstnancům nebo pracovníkům na 
DPP a DPČ 

Právní titul splnění právní povinnosti 

Právní předpis zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 586/1992 Sb. (Zákon 
o daních z příjmů), zákon č. 280/2009 Sb. (Daňový řád) 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

zaměstnanci 

Kategorie osobních údajů jméno a příjmení, osobní číslo, datum narození, rodné číslo, bydliště, 
plat, děti, manžel/ka, docházka do zaměstnání, doba a důvody nepří-
tomnosti 

Příjemci osobních údajů zdravotní pojišťovny, okresní správa sociálního zabezpečení 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz skartační plán A 45 

Způsob zpracování listina, elektronicky 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 3 

Agenda: BOZP a PO a BOZ 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování BOZP: údaje o přítomnosti na školeních; BOZ: údaje o poučení žáků  
o BOZ 

Právní titul splnění právní povinnosti 

Právní předpis zákon č. 561/2004 Sb.  (Školský zákon), vyhláška č. 64/2005 Sb. o evi-
denci úrazů dětí, žáků a studentů,  zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník 
práce), vyhláška č. 246/2001 Sb. MV ČR o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

zaměstnanci a děti 

Kategorie osobních údajů školení BOZP: jméno a příjmení zaměstnanců, poučení o BOZ: jméno 
a příjmení žáků poučených o BOZ 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 

Způsob zpracování listina 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 4 

Agenda: Evidence úrazů 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování kniha úrazů a záznamy o úrazech: zaznamenání všech podstatných 
údajů o školním (pracovním) úrazu v příčinných, časových, 
prostorových a věcných souvislostech včetně jmen svědků 

Právní titul splnění právní povinnosti 

Právní předpis zákon č. 561/2004 Sb.  (Školský zákon), vyhláška č. 64/2005 Sb. o evi-
denci úrazů dětí, žáků a studentů,  zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník 
práce), nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

zaměstnanci a děti 

Kategorie osobních údajů kniha úrazů: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, druh úrazu, 
druh zranění, zdravotní pojišťovna zaměstnance nebo žáka 

Příjemci osobních údajů kniha úrazů: zdravotní pojišťovny zaměstnance, děti a školy, ve 
vymezených případech zřizovatel, inspektorát práce a policie 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz skartační plán A 10 

Způsob zpracování listina 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 5 

Agenda: Spisová služba 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování zajištění odborné správy dokumentů (příjem, evidenci, rozdělování, 
oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání 
a vyřazování ve skartačním řízení) 

Právní titul splnění právní povinnosti 

Právní předpis zákon č. 499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spisové službě), vyhláška 
č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové 
službě 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

zaměstnanci, děti, zákonní zástupci, další adresáti a odesílatelé 

Kategorie osobních údajů jméno a příjmení, adresa, obsah spisu 

Příjemci osobních údajů zaměstnanci, děti, zákonní zástupci, další adresáti a odesílatelé 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 

Způsob zpracování listina, elektronicky 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 6 

Agenda: Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování rozšíření a prohloubení pracovních kompetencí a kvalifikace 
pedagogických pracovníků na certifikovaných kurzech a školeních 

Právní titul splnění právní povinnosti 

Právní předpis zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 563/2004  (Zákon 
o pedagogických pracovnících), vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků, zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník 
práce) 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

pedagogičtí pracovníci 

Kategorie osobních údajů jméno a příjmení, datum narození 

Příjemci osobních údajů vzdělávací agentury 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 

Způsob zpracování listina, elektronicky 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 7 

Agenda: Tvorba posudků, potvrzení, osvědčení 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování získání informací o subjektu osobních údajů v komplexní podobě, jako 
výstup při odchodu pracovníka ze zaměstnání; poskytnutí informací 
k  řízení vedenému orgány veřejné moci, pracovně právní účely 
zaměstnanců, sociální  potřeby, žáků nebo zákonných zástup 

Právní titul splnění právní povinnosti 

Právní předpis zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 561/2004 Sb. (Školský 
zákon), zákon č. 117/1995 Sb. (Zákon o státní sociální podpoře), zákon 
č. 586/1992 Sb. (Zákon o daních z příjmů), zákon č. 435/2004 Sb. 
(Zákon o zaměstnanosti) 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

zaměstnanci, děti, absolventi kurzů 

Kategorie osobních údajů jméno a příjmení, bydliště, datum narození, doba studia nebo 
zaměstnání, oblast školení 

Příjemci osobních údajů ředitel, ekonom, účetní, zaměstnanci, děti, zákonní zástupci, OVS  
a OVM 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 

Způsob zpracování listina 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 8 

Agenda: Administrace webových stránek 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování poskytování povinných informací způsobem umožňujícím dálkový 
přístup a nepovinných informací podle vlastního uvážení školy nebo 
školského zařízení 

Právní titul splnění právní povinnosti, veřejný zájem, oprávněný zájem (PR školy 
a školského zařízení) 

Právní předpis zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 134/2016 Sb. (Zákon 
o zadávání veřejných zakázek), zákon č. 106/1999 Sb. (Zákon o svo-
bodném přístupu k informacím) 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

děti, zaměstnanci 

Kategorie osobních údajů pedagogičtí pracovníci: jméno a příjmení, aprobace, vzdělání  (škola, 
obor), foto, údaje o vzdělání; hromadné fotografie bez popisu 

Příjemci osobních údajů veřejnost 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz — 

Způsob zpracování elektronicky 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 9 

Agenda: Účetnictví 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování evidence majetku a závazků, přírůstků a úbytky aktiv a pasiv, hmotné 
odpovědnosti a odpovědnosti za svěřené předměty 

Právní titul splnění právní povinnosti 

Právní předpis zákon č. 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví), vyhláška č. 500/2002 Sb. 
pro účetní jednotky účtující v soustavě podvojného účetnictví 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

zaměstnanci, děti 

Kategorie osobních údajů jméno a příjmení, bydliště, podpis 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz skartační plán A 10 

Způsob zpracování listina, elektronicky 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 10 

Agenda: Zálohování PC, správa ICT 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování opatření na ochranu dat před ztrátou, poškozením, změnou, zničením, 
krádeží, zablokováním a neoprávněným použitím 

Právní titul splnění právní povinnosti 

Právní předpis zákon č. 181/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti), vyhláška  
č. 82/2018 Sb.  o kybernetické bezpečnosti 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

osobní údaje ze všech zálohovaných agend 

Kategorie osobních údajů osobní údaje ze všech zálohovaných agend 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz dle skartačních dob jednotlivých zálohovaných agend 

Způsob zpracování elektronicky 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 11 

Agenda: Školní matrika, včetně povinné dokumentace 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování pořízení a zpracování údajů o dětech, žácích, studentech a klientech 
podle  zákonných požadavků pro potřeby provozu školy a statistické 
výkazy v rámci sběru dat pro výkonové a statistické výkazy; pro číslo 
účtu: vrácení přeplatku stravného 

Právní titul splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů 
o zdravotním stavu: významný veřejný zájem; pro číslo účtu: 
oprávněný zájem správce 

Právní předpis zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb. (Správní 
řád), vyhláška č. 364/2005 Sb.  o vedení dokumentace škol a ŠZ a školní 
matriky 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

maximálně 19 dětí 

Kategorie osobních údajů jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo 
narození a místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, 
formu a délku vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje 
o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučova 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz skartační plán matrika S 10 

Způsob zpracování listina 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 12 

Agenda: Příjimací řízení a zápis 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování MŠ: evidence přijímaných dětí 
 

Právní titul splnění právní povinnosti 

Právní předpis zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád) 
MŠ: zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 258/2000 Sb. 
(Zákon o ochraně veřejného zdraví) 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

děti  a zákonní zástupci 

Kategorie osobních údajů Děti:  
Jméno a příjmení, rodné příjmení, místo a datum narození, rodné 
číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování včetně datové 
schránky, státní občanství, stupeň podpůrných opatření, telefon,  
e-mail, fax, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilos 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz skartační plán S 10,  nepřijatí uchazeči S 3 

Způsob zpracování listina 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 13 

Agenda: Inkluze – posudky pedagogicko-psychologické poradny, psychologa, 

individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování poskytnutí podkladů k přiřazení podpůrných opatření žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

Právní titul splnění právní povinnosti, výjimka: u zdravotní způsobilosti a zdra-
votních obtíží výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů 

Právní předpis zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb. (Správní 
řád), vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, vyhláška č. 27/2016 Sb., 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

děti 

Kategorie osobních údajů jméno a příjmení, datum narození, bydliště, chování, prospěch, 
zdravotní stav, rodinné zázemí, údaje o znevýhodnění dítěte nebo 
žáka, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních 
poskytovaných dítěti nebo žákovi školou, údaje o závěrech vyšetření 
uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, zdravotní 
způsobilost a zdravotní obtíže 

Příjemci osobních údajů ředitel, zástupce ředitele, pedagogičtí pracovníci, speciální pedagog 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 

Způsob zpracování listina, elektronicky 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 14 

Agenda: Lyžařský, sportovní, seznamovací kurz 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování poskytnutí identifikačních údajů jiným správcům – pořadatelům, popř. 
dodavatelům služeb 

Právní titul Veřejný zájem: 
1. volně uložená povinnost správce podložená RVP, školským 

zákonem a vyhláškou (např. soutěže, dopravní výchova, kurzy 
plavání) 

2. akce plnící výchovně vzdělávací cíle školy, které jsou veřejným 
zájmem  

Oprávněný zájem správce: 
1. správce zviditelňuje veřejnosti školu nebo školské zařízení vhodným 

prezentováním veřejnosti (PR školy a školského zařízení) 
2. přidaná hodnota každé akce - výchovný a vzdělávací efekt pro 

subjekt údajů 

Právní předpis u kurzů dle ŠVP: zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 
mohou být i jiné právní tituly než plnění právní povinnosti 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

vedoucí kurzu, další pedagogové, děti 

Kategorie osobních údajů jméno a příjmení, datum narození, bydliště 

Příjemci osobních údajů poskytovatelé přepravních, ubytovacích a jiných služeb 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 

Způsob zpracování listina, elektronicky 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 

file://///server1/gdpr/ŠKOLY%20a%20ŠZ/Školy%20a%20školská%20zařízení/mateřské%20školy/3-26%20MŠ%20Montessori%20Pampeliška%20Tábor/02%20-%20záznamy/1%20-%20Aktuální/alex.partlova@gmail.com
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 15 

Agenda: Projekty 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování poskytnutí osobních údajů účastníků jako nezbytné součásti 
dotovaných projektů (EU nebo regionálních) poskytujících doplňkové 
formy vzdělávání pro žáky školy 

Právní titul veřejný zájem, splnění smlouvy 

Právní předpis — 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

děti, pedagogové 

Kategorie osobních údajů jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresa, telefon, 
e-mail aj. podle konkrétního projektu 

Příjemci osobních údajů partnerská organizace 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ano 

Lhůty pro výmaz dle projektu 

Způsob zpracování listina, elektronicky 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 16 

Agenda: Přihláška ke stravování 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování evidence přihlášených strávníků a odebraných jídel těmito strávníky 

Právní titul splnění právní povinnosti, výjimka pro zpracování údajů  o zdravotním 
omezení: významný veřejný zájem 

Právní předpis zákon č. 561/2004 Sb.( Školský zákon), vyhláška č. 107/2005 Sb.  
o školním stravování, Vyhláška č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních 
a sociálních potřeb 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

zaměstnanci, děti 

Kategorie osobních údajů jméno a příjmení, bydliště 

Příjemci osobních údajů vedoucí školní jídelny 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 

Způsob zpracování listina, elektronicky 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 17 

Agenda: Stravování zaměstnanců a dětí 

Správce osobních údajů Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 
Ředitel: Mgr. Alexandra Partlová 
E-mail: alex.partlova@gmail.com 
Telefon: 604 375 619 

Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko 
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování evidence přihlášených strávníků a odebraných jídel těmito strávníky 

Právní titul splnění právní povinnosti, výjimka pro zpracování údajů  o zdravotním 
omezení: významný veřejný zájem 

Právní předpis zákon č. 561/2004 Sb.( Školský zákon), vyhláška č. 107/2005 Sb.  
o školním stravování 

Kategorie a počet subjektů 
osobních údajů 

zaměstnanci, děti 

Kategorie osobních údajů jméno a příjmení 

Příjemci osobních údajů účetní 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo mezi-
národních organizacích 

ne 

Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 

Způsob zpracování listina, elektronicky 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

neprovádí se 
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