Mateřská škola Dušníky, příspěvková organizace
č. p. 65, Dušníky 413 01
IČO 727 424 88

602 384 075
e-mail: skolka.dusniky@seznam.cz

Vyjádření k podání žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 21. 10. 2021 č. j. 74/21

K tomuto sdělujeme:
Ad 1. Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů nám od 28. 5. 2018 zajišťovala společnost SMS
Služby s.r.o. (Konkrétním pověřencem byl pan Marek Komárek).
Ad 2. Škola za služby pověřence pro ochranu osobních údajů platí měsíčně částku 900,- Kč bez DPH.
Ad 3. Osobní návštěvy probíhají 1x měsíčně v různé časové délce dle potřeby, jinak je naše spolupráce
v režimu 24/7.
Ad 4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů s námi v současné době vykonává tyto činnosti:
Krizové řízení v okamžiku porušení integrity bezpečnosti osobních údajů.
Tvorba směrnice pro plnění práv subjektu údajů, řádu výpočetní techniky, směrnice k ochraně
osobních údajů, informačních memorand, konkludentních souhlasů.
Zpracování záznamů o činnosti zpracování dle článku 30.
Zpracování DPIA ke kamerovým systémům.
Zpracování balančních testů.
Revize (anonymizace) stávajících dokumentů dle článku 5 (minimalizace údajů).
Vypracování odpovědí, při vyřizování konkrétních žádostí podaných konkrétním subjektem údajů
při uplatňování práv, které jsou subjektům údajů zaručené v čl. 15 až 22 GDPR.
Řešení stížností podané v souvislosti s ochranou osobních údajů Klientovi.
V rámci osobních návštěv Klienta Poskytovatel zajišťuje rozvoj kultury a povědomí ochrany
osobních údajů, skrze odbornou pomoc uvnitř organizace Klienta (Privacy by default).
Zastřešení komunikace s Úřadem a/nebo jinými dozorovými orgány pro ochranu osobních údajů
v celé EU (základní právo komunikace ve svém rodném jazyce).
Zastřešení komunikace s dodavateli při tvorbě zpracovatelských smluv.
Soustavný monitoring plnění úkolů vyplývající ze zjištěných neshod na základě provedené vstupní
analýzy, nebo detailního auditu údajů a analýzy rizik, a to v rámci pravidelných návštěv u Klienta.

Dohled nad implementací, případně opětovnou implementací vnitřních směrnic třetí stranou se
zaměřením na ochranu osobních údajů, a to v rámci pravidelných návštěv u Klienta.
Sledování změn v legislativě ochrany osobních údajů a poskytování těchto informací Klientovi při
osobních návštěvách Poskytovatele u Klienta.
Součinnost a usnadnění auditu dalších stran v souvislosti s ochranou osobních údajů. (audity
prováděné interně Klientem, Úřadem či jiným orgánem dozoru, správci osobních údajů či
Subjekty údajů).
Součinnosti při změně procesů v organizaci, technologií či zajištění standardů bezpečnosti.
Školení uvnitř organizace a zvyšování právního povědomí v oblasti ochrany osobních údajů
Poskytování informací z průběhu a závěrů kontrol UOOU.
Podávání informací o nejlepších postupech při řešení otázek souvisejících s ochranou osobních
údajů.
Poskytování informací a poradenství Klientovi v oblasti ochrany osobních údajů.
Poradenství při zavádění nových agend, technologii nebo v okamžiku zřizování nových
organizačních prvků s cílem zajistit dostatečnou ochranu osobních údajů dle principu Privacy by
Design.

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup
Mateřské školy Dušníky podat stížnost dle § 16a InfZ, a to u Mateřské školy Dušníky ve lhůtě do 30 dnů
ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Ústeckého kraje.
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