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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2017, 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): 
 
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace 
(dále jen škola), jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a 
v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících v souladu s ustanovením § 28 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a dalších obecně závazných právních předpisů. Doba uložení 
těchto údajů je předávána pouze zákonem stanoveným osobám a ve výjimečných případech, 
pro přesně stanovený účel, osobám, o kterých jste vždy předem informováni (např. 
pořadatelům soutěží, kterých se Vaše děti se školou účastní). 
 
     Každý má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, 
přenos osobních údajů a také má právo podat stížnost na způsob zpracování osobních údajů u 
dozorového úřadu. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě poskytnutého souhlasu, byl 
subjekt osobních údajů poučen o právu tento souhlas kdykoli odvolat. 
     Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích k osobním údajům, týkajících se Vás nebo 
Vašich dětí, se můžete na školu obracet na níže uvedených kontaktech. Vyřízení urychlíte, 
pokud se na školu obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e-
mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, 
případně se dostavíte osobně s průkazem totožnosti. 
 
Správce osobních údajů: 
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace 
Sídlo: Jindřichov 122, 753 01 Hranice 
IČ: 70985928,     DS:nd4md6c,     telefon: 581 625 390,     e-mail: polaiv1@seznam.cz 
 
Pověřenec pro zpracování osobních údajů: 
Tomáš Bibrlík,     e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz,     telefon: 777 698 876,     
Úřední dny:     pondělí – pátek: 8:00 až 16:00 hod. 
 
 


