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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace, 
Žalhostice čp. 126, Žalhostice, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů a zvláštních osobních 
údajů (tzv. citlivých údajů) zpracovává osobní údaje a zvláštní osobní údaje (tzv. citlivé údaje) v 
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a § 84 až § 90 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v níže uvedených případech:  
- vedení dokumentace základní školy a mateřské školy  

- vedení dokumentace školní družiny a střediska volného času  

- vedení dokumentace školní jídelny  

- personální agenda  

- účetnictví  

 
Podrobný seznam zpracovávaných osobních údajů a zvláštních osobních údajů (tzv. citlivých údajů), 
účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní 
směrnicí školy „Směrnice pro ochranu osobních údajů“. Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy 
každý pracovní den od 7.00h do 14:30 hodin.  
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů a zvláštních osobních údajů (tzv. 
citlivých údajů) obracet prostřednictvím:  

- datové schránky:  pxmkjb 

- e-mailem:   podatelna@skolazalhostice.cz  

- poštou:   Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice,  

okres Litoměřice, příspěvková organizace  
 

Žalhostice čp. 126, Žalhostice, 41101 
 
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění 
práva na přístup k osobním údajům a zvláštním osobním údajům (tzv. citlivým údajům), jejich opravu 
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnění práva 
na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016.  
Prostřednictvím výše uvedených způsobů se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů 
zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních 
údajů a zvláštních osobních údajů (tzv. citlivých údajů).  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a zvláštních osobních údajů (tzv. 
citlivých údajů), SMS-služby s.r.o., V Rovinách 934/40,140 00 Praha 4 -Podolí 
je zřizovatelem školy obce Žahostice jmenován společně pro obec Žalhostice 
i školu:  
 
Jméno a příjmení pověřence: MAREK KOMÁREK – TLF. +420 725 983 171 
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