Informace o zpracování osobních údajů
Správce údajů: Obec Kovalovice /MŠ Kovalovice/
Kontakty na správce najdete htps://www.kovalovice.cz//z/akladnioinoorlace,
htps://lsokovalovice.webnode.cz//
Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce obec / školka jsle odpovědni z/a veškerá z/pracování Vašich osobních údajů v rálci
některé agendy v obci/ ve školce. Dále vyřiz/ujele Vaše žádost např. o opravu, výlaz/, o inoorlaci o
Vašich osobních údajích), nálitky, a poskytujele Vál inoorlace o tol, jak a proč s vašili osobníli
údaji nakládále.
O řádné nakládání s osobníli údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Ing. Lenka Matějová, lenka.latejova@slso
sluz/by.cz/, tel. +420 724 595 111
K čemu je mi pověřenec?
Na pověřence se také lůžete obracet s jakýlikoliv dotaz/y, podněty a požadavky na uplatnění Vašich
práv, které se týkají přílo Vašich osobních údajů používaných v rálci některé agendy v obci/ ve
školce, a to z/ejléna, pokud se nechcete obrátt přílo na z/ástupce obce/ školky.
Pověřenec Vaše dotaz/y, požadavky a podněty odborně vyhodnot, předá správci spolu
s doporučeníl, jak je řešit, případně vál poskytne z/ákladní inoorlace a konz/ultaci. Je váz/aný
llčenlivost1 a dodržuje důvěrnost i o stžnostech2. Odpovědný z/a vyříz/ení Vašich dotaz/ů, podnětů,
nálitek a požadavků je však výhradně salotný správce.
Jaká jsou Vaše práva?
Pokud Vaše osobní údaje používále v rálci nějaké agendy v obci/ ve školce odborně řečeno – naše
obec/školka je z/pracovává jako správce), láte právo:
1) Dotáz/at se, zda se z/pracovávají, a žádat jejich kopii export) podrobněji čl. 15 Obecného
naříz/ení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používále z/kratku ON). V případě,
že Váš požadavek na poskytnut těchto inoorlací bude z/jevně bez/důvodný nebo
nepřilěřený, z/ejléna opakovaný v krátké době, lůžele požadovat úhradu přilěřených
nákladů podle Sazebníku úhrad . Obec Kovalovice | Poskytování inoorlací, příjel podání.
Zjevně bez/důvodný nebo nepřilěřený požadavek lůžele též odlítnout.
2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání,
pokud se z/pracovávají neoprávněně, a požadovat, abychol jejich zpracování omezili
podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
3) Dále v případech, kdy z/pracování probíhá proto, že tl plníle náš úkol ve veřejnél z/ájlu
nebo při výkonu veřejné loci, kterýl jsle pověřeni čl. 6 odst. 1 písl. e) ON), anebo kvůli
našelu oprávněnélu z/ájlu čl. 6 odst. 1 písl. o) ON), láte právo podat prot toluto
z/pracování tz/v. námitku podrobněji čl. 21 ON).
4) Dále láte právo se o z/pracování svých osobních údajů doz/vědět informace, vz/tahující se
k jednotlivýl agendál „účelůl z/pracování“), které z/ároveň z/veřejňujele ZDE .
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5) Pokud je z/pracování Vašich osobních údajů z/aloženo na tol, že jste nál k nělu udělili
souhlas čl. 6 odst. 1 písl. anebo čl. 9 odst. 2 písl. a ON), láte právo tento souhlas kdykoli
odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu podatelna@kovalovice.cz/ z/ašlete z/právu, v níž
uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž lůžete z/aslat i listnnou z/ásilkou na
naši adresu, uvedenou na z/ačátku tohoto textu, anebo osobně.
6) Ve Vašich dotaz/ech, podnětech a požadavcích ke svýl osobníl údajůl na sebe se lusíte
identfikovat a uvést kontakt, protože z/pravidla budele luset nejprve ověřit Vaši totožnost.
Vyříz/ení urychlíte, pokud se na nás obrátte z/působel prokaz/ujícíl Vaši totožnost, jako je
datová schránka, eolail s uz/návanýl elektronickýl podpisel anebo listnné podání
s ověřenýl podpisel, případně se na obecní úřad/do školky dostavíte osobně s průkaz/el
totožnost.
7) Pokud nebudete spokojeni s vyříz/eníl dotaz/u, požadavku nebo podnětu správcel, láte
právo podat stínost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtl je ale vždy vhodné
projednat problél s pověřencem. Jeho úkolel je předevšíl právě dohlížet na to, z/da
s Vašili údaji pracujele řádně a neporušujele Vaše práva.
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