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OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM 

POŘIZOVÁNÍ OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ V MATEŘSKÉ 

ŠKOLE (KAMEROVÝ SYSTÉM) 
 

Mateřská škola Brandýs n.L.– Stará Boleslav Chobotská 1757, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav, je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů 

poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s 

právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů 

popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. V případě 

dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obracet prostřednictvím 

pověřence pro ochranu osobních údajů, tel.: +420 326 653 803 nebo e-mail: 

poverenec.skola@brandysko.cz   

1. Proč údaje potřebujeme       
Oznamujeme Vám, že vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem, abychom mohli v oprávněném 

zájmu mateřské školy chránit náš majetek a zdraví a životy dětí a jejich zákonných zástupců, 

zaměstnanců a dalších návštěvníků naší mateřské školy.   

Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:  

- pořizovat obrazové a zvukové záznamy vchodu do budovy a dalších prostor naší MŠ   

- regulovat pohyb cizích osob v budově naší MŠ  

- šetřit neoprávněné vniknutí do budovy naší MŠ  

- šetřit krádeže našeho majetku a majetku dětí v naší MŠ  

- šetřit ublížení na zdraví osob nacházejících se v budově naší MŠ  

2. Jaké údaje potřebujeme        
Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorii osobních údajů:  

 -  obrazový a zvukový záznam Vaší osoby pořízené kamerovými systémy v budově naší MŠ  

3. Jak s údaji pracujeme  
Obrazové a zvukové záznamy shromažďujeme v přiměřeném rozsahu na místech, o kterých budete 

předem informováni. Záznamy uchováváme po minimální dobu 3 dnů. Zpracování osobních údajů 

probíhá v elektronických informačních systémech umístěných v naší MŠ, které podléhají fyzické, 

technické i procedurální kontrole. Přístup k záznamům má pouze Bc Šárka Severová – ředitelka MŠ, 

Za účelem ochrany dat před neoprávněným přístupem máme nastavené bezpečnostní mechanismy 

zahrnující technická, organizační a personální opatření.  

Obrazové a zvukové záznamy pořizované v našem oprávněném zájmu předáváme v případě šetření 

Policii České republiky.  
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4. Jak dlouho údaje držíme  
Podle nastavených vnitřních zásad uchováváme všechny obrazové a zvukové záznamy obsahující Vaše 

osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem naší MŠ po dobu 3 dnů, poté budou na všech 

nosičích nevratně přemazány.   

5. Jaká jsou Vaše práva  
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních 

údajů a přístup k nim. Mateřská škola je oprávněna v případech, jsou-li žádosti podané subjektem 

údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opakují, požadovat za 

poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující 

náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.  

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou 

Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi 

zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a 

zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, omezení nebo výmaz vašich 

osobních údajů. V určených případech zpracování v oprávněném zájmu naší mateřské školy máte 

rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování, v těchto případech, pokud tomu 

nebrání jiný zákonný titul, příslušnou operaci zpracování ukončíme. V případě poskytnutého souhlasu 

se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat.  

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte níže stanoveným způsobem. Po předepsané identifikaci 

žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky 

informovat v zákonem stanovené lhůtě.  

V případě, že si přejete se na nás obrátit se žádostí, podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali 

Vaše osobní údaje, kontaktujte, prosím pověřence pro ochranu osobních údajů tel.: +420 326 653 

803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz nebo zašlete písemně na adresu naší mateřské 

školy – Mateřská škola Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Chobotská 1757, 250 01 Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav.  

  

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, 

můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

  

  

 


