
 
 

Mateřská školka Mrňata s.r.o., IČ: 01985124,  
se sídlem náměstí Svobody 6, 664 42 Modřice    

 
Informace o zpracování OÚ a souhlas se zpracováním OÚ 

 
Mateřská školka Mrňata s.r.o., dále jen „škola“ nebo „správce“ jako správce osobních údajů 
zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Při 
zpracování Vašich osobních údajů a údajů Vašich dětí škola dodržuje zásady zpracování 
osobních údajů (dále jen „zásady“), které jsou dostupné na webových stránkách školy, případně 
na vyžádání přímo ve škole. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů 
obracet telefonicky +420 777 760 576, emailem na adrese skolka@skolkamodrice.cz nebo poštou 
na adrese náměstí Svobody 6, 664 42 Modřice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních 
případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při 
uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů. Bližší informace o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů jsou 
uvedeny v zásadách. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v 
případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se 
zpracováním osobních údajů.  
Kontaktní osobou pro školu je Hana Havelková, ředitelka, tel. č. +420 777 760 576, email: hana-

havelkova@email.cz 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů zákonných zástupců a nezletilých dětí 
 

V průběhu školního roku pořádáme množství školních i mimoškolních akcí a pro děti 
připravujeme různorodý program s pedagogickými pracovníky (výtvarné projekty, projekty na 

rozvoj motoriky atp.). Při těchto akcích, či při běžné činnosti školy můžeme pořizovat fotografické 
či audio nebo video záznamy zachycující podobu dětí, případně i zákonných zástupců při účasti 
na akcích pořádaných školou. Níže Vás žádáme o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se 
zpracováním Vašich osobních údajů a údajů Vašeho dítěte (fotografický, audio či video záznam) 
správcem (Mateřskou školkou Mrňata s.r.o., IČ: 01985124). Tyto záznamy (fotografie a videa 

Vašich dětí) Vám samozřejmě při souhlasu s jejich pořizováním mohou být poskytnuty Vámi 
zvoleným způsobem. Zaškrtněte prosím Vámi udělovaný souhlas s pořizováním a zveřejňováním 
fotografií a video záznamů Vašich dětí. 
 

Souhlasím/nesouhlasím* 
 

 S pořizováním fotografických, audio či video záznamu zachycujících podobu 
našeho dítěte a nás (uchováváním a zpracováváním osobních údajů 
subjektů osobních údajů – jména, příjmení, fotografie a videa) a s jejich 

zveřejňováním na webu školy, sociálních sítích školy, a případně v dalších 
elektronických či tištěných materiálech za účelem propagace školy. Souhlas 

uděluji na dobu neurčitou. 
 

Jsem si vědom svého práva souhlas odvolat bez udání důvodu, žádat výmaz či opravu údajů. 
 

Jsem si vědom, že i bez udělení souhlasu dítě může být zachyceno na hromadných fotografiích a 

videích a tyto fotografie či videa mohou být školou zveřejněna. 
 

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle zásad. 

 

V Modřicích dne …………..      V Modřicích dne ………….. 
 

 

 

……………………………………….. ……………………………………. 
Zákonný zástupce 1 Zákonný zástupce 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Vyberte jednu možnost prosím 
 


