
MATEŘSKÁ ŠKOLA MOČOVICE

Uplatnění práv vyplývajících ze zpracování osobních údajů 

Mateřskou školou Močovice

Mateřská škola Močovice, příspěvková organizace, okres Kutná Hora, se sídlem na adrese 

Močovice 64, 286 01 p. Čáslav (dále jen škola), jako správce osobních údajů, zpracovává 

údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti.

Každá fyzická osoba se může na Školu obrátit s žádostí o sdělení, zda o ní Škola zpracovává 

osobní údaje. Toto právo je možné uplatnit jednou ročně, odpovědi na častější žádosti mohou 

být Školou zpoplatněny.

Fyzická  osoba  (subjekt  údajů),  o  níž  Škola  zpracovává  osobní  údaje,  má  podle  právních 

předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

 právo na přístup k osobním údajům,

 právo na opravu osobních údajů,

 právo na výmaz osobních údajů,

 právo na omezení zpracování osobních údajů,

 právo na přenositelnost osobních údajů,

 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

 právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Každé z těchto práv má však určitá omezení nebo výjimky. Škola každou žádost o uplatnění 

některého práva oprávněnou fyzickou osobou posoudí ve vztahu k těmto omezením, a  na 

žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti.

Na  Školu  je  možné  se  k uplatnění  uvedených  práv  v oblasti  osobních  údajů  obracet 

prostřednictvím písemné žádosti, doručené ředitelce Školy nebo poštou na adresu Školy nebo 

pověřenci pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden na webových stránkách Školy. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MOČOVICE

Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby na Školu obracet také v případě údajů 

zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, pokud se rozhodnou svůj souhlas odvolat.

V Močovicích dne: ……………………….             

                                                        Odřiška Čepková -ředitelka školy …………………………

Mateřská škola Močovice, příspěvková organizace
Močovice 64, 286 01 Čáslav, okres Kutná Hora
tel.: 731 898 876; ms.mocovice@centrum.cz


