
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace
Sídlo: Tišnov, Cáhlovská 1686, 666 01 IČ: 49457560

Informace o zpracování osobních údajů dítěte a jeho zákonných zástupců 
uvedených v evidenčním listě

Správcem osobních údajů je Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace (dále jen 
„MŠ“). Poskytnuté údaje jsou uchovány v elektronické a listinné podobě.
Údaje budou zpracovány po dobu předškolní docházky dítěte a dále potom archivovány dle 
příslušných zákonných norem a dle skartačního a archivačního řádu MŠ.

Následující osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu požadavků § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů:

 jméno a příjmení dítěte
 adresa trvalého pobytu
 místo narození
 rodné číslo/datum narození
 státní občanství
 jméno a příjmení matky/otce
 adresa trvalého pobytu matky/otce
 telefon matky/otce
 vyjádření lékaře (informace o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, 

které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání).

Následující osobní údaj je zpracováván v rozsahu požadavků §4 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci 
úrazů dětí a studentů, ve znění pozdějších předpisů:

 kód zdravotní pojišťovny.

Údaje uvedené v části „Adresa a telefon při náhlém onemocnění“ a v části „Dítě bude z mateřské 
školy vyzvedávat“ nejsou povinné. Jedná se o údaje osob, které zákonní zástupci pověří, aby byly 
informovány, resp. aby bylo zajištěno bezpečné vyzvednutí dítěte. K jinému účelu nebudou osobní 
údaje využity. V případě, že v Evidenčním listu pro dítě v mateřské škole uvedete osoby, které může 
MŠ kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte a osoby, které budou dítě z MŠ vyzvedávat, je 
tímto MŠ oprávněna ke zpracování uvedených osobních údajů třetích osob.

Údaje uvedené v části „Zaměstnavatel“ nejsou povinné. Údaje nebudou využity.

Následující osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu mateřské školy:
 údaje uvedené v části „Škola“ – zjištění historie vzdělávání dítěte
 údaje uvedené v části „Odklad školní docházky“ 
 údaje uvedené v části „U rozvedených rodičů“ – informace nutné pro zajištění denního 

režimu dítěte v MŠ s ohledem na střídavou péči

Údaj „Mateřský jazyk“ není povinný k vyplnění. Údaj je použit pouze pro statistické účely. 

Informace o sběru a zpracování osobních údajů a o právech osob, které osobní údaje poskytly MŠ, 
jsou uvedeny na webových stránkách: https://msuhumpolky.cz/dokumenty.html#GDPR_Dokumenty.
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