
Prohlášení o ochraně osobních údajů 
 
Naše škola, Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o., sídlem Kosinova 

876/3, 779 00 Olomouc, postupuje při práci s osobními údaji v souladu s příslušnými právními 
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to především s Obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů (tzv. GPDR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V rámci své činnosti 
zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně 
dalších osob.  

Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a 

dodržujeme následující zásady: osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený 

účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná. 

 Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, 

uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Výmaz se provádí na základě písemné 

žádosti a provádí se u údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas. Výmaz nelze 

provést u zákonného zpracování osobních údajů.  

Má-li některá osoba za to, že zpracování jejich údajů není zákonné, může vznést námitku 

proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Při zjištění, že bylo 

porušeno zabezpečení osobních údajů, nebo při podezření, že bylo porušeno toto zabezpečení, je 

každý subjekt (správce, zpracovatel, pověřenec, zaměstnanec…) povinen informovat správce a 

pověřence. Ti ve vzájemné součinnosti posoudí, zda skutečně došlo k porušení zabezpečení, 

vyhodnotí závažnost a podle závažnosti (bez rizika, nízké riziko, vysoké riziko) o porušení informují 

dozorový orgán i subjekt údajů (zaměstnance, zákonné zástupce dětí). Škola zajistí provedení 

nápravných opatření, využívá k tomu doporučení dozorového orgánu.  Tato možnost se týká také jen 

údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, nelze ji uplatnit u zákonného 

zpracování osobních údajů. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.  

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů 

v souladu s vnitřní směrnicí školy o GPDR. 

Kontaktní údaje správce: 

Název školy: Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o., 

Sídlo: Kosinova 876/3, 779 00 Olomouc 

IČ/DIČ: 28595475/CZ28595475 
REDIZO:69100359 

ID datové schránky: ei6jbu2 

 

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:  

Kontaktní osoba: Monika Čočková  

Email: info@zus-fantazie.cz  
Tel.: 731 569 141 
 

 

 


