Zásady spracúvania osobných údajov poskytujú kompletný a vyčerpávajúci prehľad tak povinne
poskytovaných informácii ako aj doplňujúcich informácii o spracovaní osobných údajov
prevádzkovateľom Súkromná materská škola, Vavrinecká 2, 900 91 Limbach

(ďalej len

„prevádzkovateľ“). A to tak, aby osoby, ktorých sa údaje týkajú, získali dôveru v zákonnosť
spracúvania osobných údajov.
Rešpektujeme a v plnej miere uplatňujeme požiadavky Všeobecného nariadenia o ochrane údajov
fyzických osôb (ďalej len „nariadenie GDPR“). Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť,
kontaktujte nás prostredníctvom skolka.limbach@gmail.com.

Sme zaradení do sieti škôl SR od septembra 2015 s kvalifikovaným personálom, ktorý garantuje
individuálny prístup ku každému dieťaťu. Na zabezpečenie prevádzky materskej škôlky je potrebné
splniť viacero zákonných požiadaviek ako aj uplatňovať záujmy prevádzkovateľa v snahe zlepšovať
kvalitu poskytovaných služieb.
Spracúvame osobnú údaje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský
zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozsah spracúvaných osobných údajov pre
potreby pedagogickej dokumentácie je uvedený v § 11 ods. 6 a rozsah osobných údajov potrebných
pre zasielanie do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov je uvedený v § 157 školského
zákona.
Prevádzkujeme webovú stránku www.skolkalimbach.sk prostredníctvom ktorej informujeme o našej
činnosti a získavame nových klientov.

Takto uskutočňujeme spracúvanie osobných údajov výlučne v rozsahu a prostriedkami uvedenými
v týchto Zásadách spracúvania osobných údajov. Prikladáme maximálnu pozornosť na dodržanie
transparentnosti a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:
Pre zaistenia vedenia dokumentácie materskej školy v súlade s príslušným ustanovením školského
zákona , spracovávame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, RČ, trvalý pobyt, národnosť, štátna príslušnosť,
zdravotná poisťovňa, počet súrodencov, miesto narodenia, zdravotný stav dieťaťa,
splnomocnenie na preberaní dieťaťa z MŠ,
meno a priezvisko rodičov, číslo OP, trvalé bydlisko, kontakty na účely komunikácie,
rodinný stav, zamestnanie, zamestnávateľ, počet súrodencov,

Osobné údaje sa spracúvajú na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti a súhlasu dotknutej
osoby, pričom udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľné.

1. Informácie priamo od dotknutých osôb
Registrácia
Dotknuté osoby, aby mohli využívať služby prevádzkovateľa vypĺňajú prihláškový formulár, kde
uvedú meno, priezvisko, užívateľské meno, emailovú adresu, bydlisko, telefónne číslo a heslo.

1. Poskytovanie služieb
Pre poskytovanie služieb a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa je potrebné spracúvať
osobné údaje.
2. Marketing
Využívame získané osobné údaje od dotknutých osôb na propagáciu činností prevádzkovateľa.

Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery
v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Máte preto možnosť si uplatniť nasledovné práva:
1. Právo na prístup k údajom
Užívatelia majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom
súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.
2. Právo na opravu údajov
Užívatelia majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne,
neúplne alebo neaktuálne ich osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.
3. Právo na výmaz

Máte právo žiadať, aby prevádzkovateľ ukončil spracúvanie a vymazal všetky jej osobné údaje, ak sú
splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, kedy užívatelia odvolajú udelený súhlas
alebo pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali.
4. Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti
spracúvania osobných údajov a to na dobu umožňujúcu prevádzkovateľovi overiť správnosť
osobných údajov.
5. Právo na prenos
Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb.
6. Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov
a) spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania
proti profilovaniu alebo plnenia úloh vo verejnom záujme,
b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa,.
Nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom
proporcionality.
7. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv
Práva môžete uplatniť aj prostredníctvom nami poverenej osoby: skolka.limbach@gmail.com.
8. Kontaktné údaje na dozorný orgán

Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu
osobných údajov:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

1. Plnenie zákonnej povinnosti
Poskytovanie osobných údajov v zmysle týchto Zásad spracúvania osobných údajov je aj plnením
zákonnej požiadavky podľa GDPR alebo osobitného zákona.

