1. GDPR
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“), Vás žádáme o
zaznamenání Vašich souhlasů, resp. nesouhlasů se zpracováním osobních údajů, které ZŠ
Sedmikráska, o.p.s. v souvislosti se zajištěním vzdělávání Vašeho syna/Vaší dcery používá pro
uvedené účely.

V systému Bakaláři je naleznete v záložce GDPR, kam se, prosím, přihlaste (prostřednictvím Vašich
přihlašovacích údajů) a k jednotlivým souhlasům se vyjádřete.
Při zpracování osobních údajů ZŠ sedmikráska, o.p.s. nedochází k automatizovanému zpracování, na
jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či
oprávněných zájmů zákonných zástupců, dětí a žáků.
Máte právo:






svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu
osobních údajů,
požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i Vašeho syna/dcery,
požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje jsou
nepřesné),
požadovat vymazání osobních údajů Vašich i Vašeho syna/dcery, popř. požadovat omezení
jejich zpracování,
podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
GDPR.
Svá práva vůči ZŠ Sedmikráska, o.p.s. uplatňujte písemně cestou pověřence pro ochranu osobních
údajů.

Správce osobních údajů: Základní škola Sedmikráska, o.p.s.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Daniel Přáda, e-mail: daniel.prada@seznam.cz

2. Čipový systém na Sedmikrásce
Elektronický čipový přístupový systém na ZŠ Sedmikráska zavádíme z důvodu zvýšení bezpečnosti
žáků školy a ochrany majetku. Čipy slouží žákům školy, zákonným zástupcům a doprovodu žáků ke
vstupu do školy a vyzvednutí žáků navštěvujících školní družinu a kroužky.
Vstup je možný ve všední dny v době od 6:45 do 15:45 hod.
Žáci, kteří mají čip ke stravování, již další čip nepotřebují. Jeden čip jim bude sloužit pro jídelnu i k
zajištění vstupu.
Pokud vaše dítě nenavštěvuje školní jídelnu, obdrží čip oproti vratné záloze 100 Kč. Tento je
opravňuje ke vstupu do školy.

Pokud doprovázíte dítě ráno do školy, či si jej vyzvedáváte z družiny nebo kroužku, uveďte nám
prosím do formuláře údaje, abychom vám mohli umožnit přístup do školy (také oproti vratné záloze).
Pokud doprovod provádí jiná osoba (prarodič apod.), uveďte prosím její jméno a příjmení, abychom
mohli i pro ně připravit čip.
Nejprve si prosím pročtěte směrnici o provozování identifikačních čipů.
Následně vyplňte internetový formulář, zde vypište jména osob, které budou oprávněny vstupovat
do prostor školy. První bod formuláře potvrďte, i když nebudete požadovat žádný čip (typicky žák
vyššího ročníku, který chodí na obědy).

Děkujeme, Sedmikráska

