Informační memorandum pro zaměstnance
označení dokumentu: GDPR_IM_Z_01
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení
2016/679 (EU) o ochraně osobních údajů ze dne 26. dubna 2016 (GDPR).
Doporučujeme Vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se obrátili na
Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), jmenovaného naší organizací:
Pan Jiří Františák
+420 554 254 171
poverenec@rymarov.cz
Článek 1.
Obecné informace
Společnost Mateřská škola Rýmařov, příspěvková organizace je ve smyslu čl. 4 správcem osobních údajů.
Článek 2.
Jak a proč jsou Vaše údaje zpracovávány?
Při zpracování osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy Evropské unie a České republiky.
Zpracování Vašich údajů probíhá proto, abychom zajistili všechny naše i Vaše práva a povinnosti jako
zaměstnavatele a zaměstnance.
Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě:
-

pracovní smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, dle čl. 6, odst. b) GDPR - plnění smlouvy;
legislativy České republiky, dle čl. 6, odst. c) GDPR – právní povinnost;
oprávněného zájmu, dle čl. 6, odst. f) GDPR – oprávněný zájem.

V rámci zpracování Vašich osobních údajů neprovádíme zpracování žádných osobních údajů, pro které
bychom od Vás potřebovali souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6, odst. a) GDPR.
Veškeré Vaše údaje potřebné pro splnění našich práv a povinností zpracováváme pouze po dobu Vašeho
pracovního poměru. Po ukončení pracovního poměru uchováváme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro
splnění právních předpisů legislativy ČR.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování, ani profilování.
Článek 3.
Které z osobních údajů o Vás zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a které jste nám poskytli z důvodu Vašeho
zaměstnání u naší organizace.
Některé z Vašich osobních údajů jste nám povinni poskytnout na základě zákoníku práce a na základě Vaší
pracovní smlouvy (například údaje nezbytné pro vedení mzdové a účetní agendy). Bez poskytnutí těchto
Vašich osobních údajů by nebylo možné Vás v naší organizaci zaměstnat.
Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 18 let) zpracováváme, jen pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič
nebo jiný zástupce. Vysoké standardy ochrany osobních údajů, které platí v naší skupině pro zpracování
osobních údajů, platí i vůči dětem v nezměněném rozsahu. Tyto standardy jsou pro zpracování osobních
údajů dětí plně dostačující. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí
údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech
srozumitelně informujete.
V žádné budově naší školky není využíván kamerový systém.

Článek 4.
Jakým způsobem chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými
právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni
dostupných prostředků. V naší organizaci platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec může mít
přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.
Článek 5.
Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?
Vaše osobní údaje předáváme níže uvedeným společnostem, a to na základě platné smlouvy o spolupráci a
platné zpracovatelské smlouvy, která upravuje pravidla zpracování Vašich osobních údajů touto externí
společností. Výjimku tvoří případy, kdy nám toto ukládá zákon (například v případě požadavků orgánů
činných v trestním řízení).
Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.
Článek 6.
Jaká jsou Vaše práva ve smyslu ochrany osobních údajů?
1) Právo na informaci
jaké konkrétní údaje o Vás zpracováváme;
2) Právo na opravu
v případě neúplnosti či nepřesnosti;
3) Právo na výmaz
osobních údajů, vyjma těch, které nám ukládá zákon nebo pracovní smlouva;
4) Právo na omezení zpracování
osobních údajů, vyjma těch, které nám ukládá zákon nebo pracovní smlouvy;
5) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
které se Vás týkají;
6) Právo na přenesení údajů jinému správci
v případě potřeby.
V případě, že se domníváte, že dochází k ke zpracování osobních údajů v rozporu s legislativou, máte právo
podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7
IČ: 70837627

