Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa*
príloha Zásad ochrany osobných údajov a informačnej povinnosti Prevádzkovateľa
Materská škola Sučany, organizácia v zriaďovateľkej pôsobnosti prevádzkovateľa,
so sídlom Hurbanova 10, 038 52 Sučany
Prevádzkovateľ

Účel spracúvania

Obec Sučany, so sídlom: Sučany Námestie SNP 31, 038 52 Sučany, IČO: 00 31 6938

Právny základ
spracovateľskej
činnosti

Zákonná požiadavka /
Zmluvná požiadavka /
Oprávnený záujem / Súhlas

Kategórie
dotknutých
osôb

Kategória
osobných údajov

Lehota
na výmaz
OÚ

Článok 6 ods. 1 písm.
fyzické osoby
c) Nariadenia, Zákon
- žiaci
osobné údaje v
č. 245/2008 Z.z. o
materskej rozsahu stanovenom
výchove a vzdelávaní
školy
§ 11 ods. 6 zákona
(školaký zákon)a o
podľa
Sučany,
č. 245/2008 Z.z. o
zmene a doplnení
registratúrn
prijímanie žiakov na
fyzické osoby
výchove a
niektorých zákonov v spracúvanie osobných údajov
eho plánu
predprimárne vzdelávanie
- zákonný
vzdelávaní (školský
znení neskorších
je zákonnou požiadavkou
Materskej
do materskej školy
zástupcovia zákon)a o zmene a
predpisov, Vyhláška
školy
žiakov,
doplnení niektorých
Ministerstva školstva
Sučany
uchádzači o
zákonov v znení
SR č. 306/2008 Z.z. o
prijatie do
neskorších
materskej škole v
materskej
predpisov
znení neskorších
školy Sučany
predpisov

vedenie pedagogickej
dokumentácie žiakov
materskej školy

osobné údaje v
Článok 6 ods. 1 písm.
rozsahu stanovenom
c) Nariadenia, Zákon
§ 11 ods. 6 zákona
č. 245/2008 Z.z. o
fyzické osoby č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní
- žiaci
výchove a
(školaký zákon)a o
materskej
vzdelávaní (školský
zmene a doplnení
školy
zákon)a o zmene a
niektorých zákonov v spracúvanie osobných údajov
Sučany,
doplnení niektorých
znení neskorších
je zákonnou požiadavkou
fyzické osoby
zákonov v znení
predpisov, Vyhláška
- zákonný
neskorších
Ministerstva školstva
zástupcovia predpisov (vrátane
SR č. 306/2008 Z.z. o
žiakov
osobitnej kategórie
materskej škole v
osobných údajov znení neskorších
údaje o zdravotnom
predpisov
stave)

podľa
registratúrn
eho plánu
Materskej
školy
Sučany
(osobný
spis dieťaťa
10 rokov,
dochádzka
dieťaťa 3
roky)

osobné údaje v
poskytovanie osobných Článok 6 ods. 1 písm.
fyzické osoby rozsahu stanovenom
údajov žiakov do
c) Nariadenia, Zákon
- žiaci
§ 157 ods. 3 zákona
podľa
centrálneho registra
č. 245/2008 Z.z. o
materskej
č. 245/2008 Z.z. o
registratúrn
vedeného MŠVVŠ SR a
výchove a vzdelávaní
školy
výchove a
spracúvanie osobných údajov
eho plánu
vykonávanie kontroly ich
(školaký zákon)a o
Sučany,
vzdelávaní (školský
je zákonnou požiadavkov
Materskej
poskytnutia a správnosti
zmene a doplnení
fyzické osoby zákon) a o zmene a
školy
prevádzkovateľom ako
niektorých zákonov v
- zákonný
doplnení niektorých
Sučany
zriaďovateľom MŠ
znení neskorších
zástupcovia
zákonov v znení
Sučany
predpisov
žiakov
neskorších
predpisov

zabezpečovanie ďalších
úloh v oblasti výchovy a
vzdelávania v materskej
škole

osobné údaje v
Článok 6 ods. 1 písm.
fyzické osoby rozsahu stanovenom
c) Nariadenia, Zákon
- žiaci
§ 11 ods. 6 zákona
podľa
č. 245/2008 Z.z. o
materskej
č. 245/2008 Z.z. o
registratúrn
výchove a vzdelávaní
školy
výchove a
spracúvanie osobných údajov
eho plánu
(školaký zákon)a o
Sučany,
vzdelávaní (školský
je zákonnou požiadavkou
Materskej
zmene a doplnení
fyzické osoby zákon)a o zmene a
školy
niektorých zákonov v
- zákonný
doplnení niektorých
Sučany
znení neskorších
zástupcovia
zákonov v znení
predpisov
žiakov
neskorších
predpisov

Článok 6 ods. 1 písm.
c) Nariadenia, Zákon
č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a
registratúrach a o
doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov,
správa registratúry a
Zákon č. 305/2013 Z. spracúvanie osobných údajov
prijatej a odoslanej pošty
z.. o elektronickej
je zákonnou požiadavkov
materskej školy Sučany
podobe výkonu
pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o
zmene a doplnení
niekotrých zákonov (o
e-Governmente) v
znení neskorších
predpisov

fyzické
osoby odosielatelia
a
prijímatelia
úradnej
podľa
korešponden
registratúrn
cie,
eho plánu
zástupcovia a bežné osobné údaje
Materskej
zamestnanci
školy
právnických
Sučany
osôb odosielateľov
a prijímateľov
úradnej
korešponden
cie

vyhotovovanie fotografií a
do konca
videozáznamov Dotknutej
príslušného
osoby a zverejňovanie
školského
fotografie a prejavy
fotografií,
roka alebo
osobnej povahy
videozáznamov, mena,
spracúvanie osobných údajov fyzické osoby
do
zachytené na
priezviska, triedy, ktorú Článok 6 ods. 1 písm.
je vykonávané na základe
- žiaci
odvolania
audiovizuálnom
navštevuje Dotknutá
a) Nariadenia
súhlasu dotknutej osoby (jej
materskej
súhlasu,
zázname, meno,
osoba a názvu školy v
zákonného zástupcu)
školy
podľa toho,
priezvisko, trieda a
priestoroch Materskej
ktorá
názov školy
školy Sučany na
skutočnosť
webovom sídle Materskej
nastane
školy Sučany
skôr

spracúvanie osobných
údajov Dotknutej osoby v
rozsahu osobných
údajov: meno, priezvisko,
trieda, ktorú navštevuje
Dotknutá osoba, názov
školy a číslo cestovného
pasu pri organizovaní
výletov, exkurzií,
spracúvanie osobných údajov fyzické osoby
bežné osobné údaje
jazykových pobytov,
Článok 6 ods. 1 písm.
je vykonávané na základe
- žiaci
a číslo cestvoného
športových výcvikov,
a) Nariadenia
súhlasu dotknutej osoby (jej
materskej
pasu
pobytov v škole v prírode,
zákonného zástupcu)
školy
účasti na preventívnych
programoch CPPPaP a
obdobných aktivít pre
žiakov Materskej školy
Sučany a poskytovanie
vyššie uvedených
osobných údajov
príslušným inštitúciám

do konca
príslušného
školského
roka alebo
do
odvolania
súhlasu,
podľa toho,
ktorá
skutočnosť
nastane
skôr

sprístupnenie osobných
údajov Dotknutej osoby v
rozsahu osobných
údajov: meno, priezvisko,
trieda, ktorú navštevuje
Dotknutá osoba a názov
spracúvanie osobných údajov fyzické osoby
školy pre získanie zliav
Článok 6 ods. 1 písm.
je vykonávané na základe
- žiaci
pri návštevách kina,
bežné osobné údaje
a) Nariadenia
súhlasu dotknutej osoby (jej
materskej
divadla, ZOO a iných
zákonného zástupcu)
školy
kultúrnych a podobných
inštitúcií počas výletov,
exkurzií a iných
obdobných aktivít pre
žiakov Materskej školy
Sučany

do konca
príslušného
školského
roka alebo
do
odvolania
súhlasu,
podľa toho,
ktorá
skutočnosť
nastane
skôr

uvedenie osobných
údajov Dotknutej osoby v
rozsahu osobných
údajov: meno, priezvisko,
dátum narodenia a názov
školy na súpiske
spracúvanie osobných údajov fyzické osoby
Materskej školy Sučany Článok 6 ods. 1 písm.
je vykonávané na základe
- žiaci
bežné osobné údaje
alebo zozname
a) Nariadenia
súhlasu dotknutej osoby (jej
materskej
zúčastnených žiakov pre
zákonného zástupcu)
školy
školské aj mimoškolské
žiacke aktivity – školské
súťaže, krúžky a iné
mimoškolské vzdelávacie
a pohybové aktivity

do konca
príslušného
školského
roka alebo
do
odvolania
súhlasu,
podľa toho,
ktorá
skutočnosť
nastane
skôr

sprístupnenie osobných
údajov Dotknutej osoby v
rozsahu: meno,
priezvisko, rodné číslo a
spracúvanie osobných údajov fyzické osoby
názov školy komerčnej
bežné osobné údaje
Článok 6 ods. 1 písm.
je vykonávané na základe
- žiaci
poisťovni pre poistenie
a rodné číslo
a) Nariadenia
súhlasu dotknutej osoby (jej
materskej
krádeže osobných vecí a
dotknutej osoby
zákonného zástupcu)
školy
úrazové poistenie
Dotknutej osoby počas
návštevy Materskej školy
Sučany

do konca
príslušného
školského
roka alebo
do
odvolania
súhlasu,
podľa toho,
ktorá
skutočnosť
nastane
skôr

zverejňovanie literárnych,
výtvarných, ručných a
iných prác Dotknutej
osoby spolu s menom,
priezviskom a triedou,
ktorú navštevuje Dotknutá
spracúvanie osobných údajov fyzické osoby
osoba a názvu školy na Článok 6 ods. 1 písm.
je vykonávané na základe
- žiaci
bežné osobné údaje
webovom sídle Materskej
a) Nariadenia
súhlasu dotknutej osoby (jej
materskej
školy Sučany, v
zákonného zástupcu)
školy
priestoroch Materskej
školy Sučany (na
nástenkách) a na rôznych
verejnosti prístupných
výstavách

do konca
príslušného
školského
roka alebo
do
odvolania
súhlasu,
podľa toho,
ktorá
skutočnosť
nastane
skôr

zverejňovanie mena,
priezviska, ročníka, ktorý
navštevuje Dotknutá
osoba, názvu školy a
spracúvanie osobných údajov fyzické osoby
výsledkov Dotknutej
Článok 6 ods. 1 písm.
je vykonávané na základe
- žiaci
osoby dosiahnutej pri
bežné osobné údaje
a) Nariadenia
súhlasu dotknutej osoby (jej
materskej
rôznych školských
zákonného zástupcu)
školy
súťažiach verejnosti (na
nástenke v Materskej
škole, na webovom sídle
Materskej školy

do konca
príslušného
školského
roka alebo
do
odvolania
súhlasu,
podľa toho,
ktorá
skutočnosť
nastane
skôr

evidencia mena,
priezviska dotknutej
osoby, fotografií,
do
výsledkov dotknutej
fyzické osoby
odvolania
osoby dosiahnutých na
spracúvanie osobných údajov
- žiaci
súhlasu
rôznych školských
Článok 6 ods. 1 písm.
je vykonávané na základe
materskej
(vzhľadom
súťažiach, v krúžkoch a
bežné osobné údaje
a) Nariadenia
súhlasu dotknutej osoby (jej
školy a ich
na trvalú
iných mimoškolských
zákonného zástupcu)
zákonní
dokumentár
aktivitách a meno a
zástupcovia,
nu hodnotu
priezviska zákonného
kroniky)
zástupcu dotknutej osoby
v kronike Materskej školy
Sučany

do konca
príslušného
školského
roka alebo
zverejnenie mena a
spracúvanie osobných údajov fyzické osoby
do
priezviska dotknutej
Článok 6 ods. 1 písm.
je vykonávané na základe
- žiaci
odvolania
osoby na menovke na
bežné osobné údaje
a) Nariadenia
súhlasu dotknutej osoby (jej
materskej
súhlasu,
skrinke dotknutej osoby v
zákonného zástupcu)
školy
podľa toho,
Materskej škole Sučany
ktorá
skutočnosť
nastane
skôr

vedenie evidencie
dotknutých osôb (žiakov
MŠ Sučany), ktoré trpia
chorobami, pri ktorých je
potrebné dohliadať na
pravidelné podávanie
predpísaných liekov alebo
pri ktorých je potrebné
kontrolovať zdravotný
stav a vedenie evidencie
informácií o zdravtótnom
poistení dotknutej osoby

meno, priezvisko,
ročník, ktorý
navštevuje dotknutá
osoba, názov
zdravotnej poisťovne
dotknutej osoby a
ostatné údaje
potrebné k
identifikácií
spracúvanie osobných údajov fyzické osoby
dotknutej osoby ako
Článok 6 ods. 1 písm.
je vykonávané na základe
- žiaci
poistenca zdravotnej
a) Nariadenia
súhlasu dotknutej osoby (jej
materskej
poisťovne (dátum
zákonného zástupcu)
školy
platnosti, rodné
číslo) a údajov o
zdravotnom stave
dotknutej osoby
(údajov o tom, akými
chorobami Dotknutá
osoba trpí a aké
lieky jej treba
podávať)

do
ukončenia
školskej
dochádzky
Dotknutej
osoby u
Prevádzkov
ateľa alebo
do
odvolania
súhlasu,
podľa toho,
ktorá
skutočnosť
nastane
skôr.

vedenie evidencie
plnomocenstiev
udelených osobám na
prevzatie dieťaťa z
Materskej školy Sučany

spracúvanie osobných údajov
je vykonávané na základe
fyzické osoby
Článok 6 ods. 1 písm.
oprávneného záujmu
počas
- žiaci
f) Nariadenia,
prevádzkovateľa, ktorý
príslušného
materskej
bežné osobné údaje
Vyhláška Ministerstva
spočíva v potrebe
škoslkého
školy,
a identifikačné údaje
školstva SR č.
identifikácie osôb, ktoré boli
roka, na
zákonní
(číslo OP
306/2008 Z.z. o
zákonnými zástupcami detí
ktorý je
zástupcovia
splnomocenej
materskej škole v
splnomocnené v súlade s § 7
plnomocen
žiakov,
osoby)
znení neskorších
ods. 8 Vyhláška Ministerstva
stvo
splnomocnen
predpisov
školstva SR č. 306/2008 Z.z.
udelené
é osoby
o materskej škole v znení
neskorších predpisov

vedenie evidencie
potvrdení o
bezinfekčnosti dieťaťa

spracúvanie osobných údajov
je vykonávané na základe
oprávneného záujmu
prevádzkovateľa, ktorý
spočíva v potrebe
preukázania skutočnosti, že
dieťa, ktoré bolo
Prevádzkovateľom prevzaté
na vzdelávanie netrpí
Článok 6 ods. 1 písm.
prenosným infekčným
f) Nariadenia,
ochorením. Oprávnenie
Vyhláška Ministerstva
prevádzkoavateľa vychádza z
školstva SR č.
§ 7 ods. 7 Vyhláška
fyzické osoby
306/2008 Z.z. o
Ministerstva školstva SR č.
- žiaci
materskej škole v
306/2008 Z.z. o materskej
materskej
znení neskorších
škole v znení neskorších
školy,
predpisov, Zákon č.
predpisov, v zmysle ktoré je
zákonní
355/2007 Z. z. o o
prevádzkovateľ oprávnený
zástupcovia
ochrane, podpore a
odmietnuť prevziať na
žiakov
rozvoji verejného
vzdelávanie dieťa, ktorého
zdravia a o zmene a
zdravotný stav nie je vhodný
doplnení niektorých
na prevzaie a tiež z
zákonov
príslušných ustanovení
zákona č. 355/2007 Z. z. o o
ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov a opatrení
príslušných orgánov v čase
mimoriadnej situácie
spôsobenej pandémiou

meno, priezvisko,
adresa TP, tel. č. a
podpis zákonného
zástupcu žiaka

podľa
registratúrn
eho plánu
Materskej
školy
Sučany

vedenie evidencie
stravníkov v školskej
jedálni

Článok 6 ods. 1 písm.
c) Nariadenia, Zákon
č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov v spracúvanie osobných údajov
znení neskorších
je zákonnou požiadavkov
predpisov, Vyhláška
Ministerstva školstva
SR č. 330/2009 Z.z. o
zariadení školského
stravovania v znení
neskorších predpisov

fyzické osoby
- stravníci
(žiaci
materskej
podľa
školy a ich
bežné osobné údaje registratúrn
zákonný
eho plánu
zástupcovia,
zamestnanci,
pedagógovia,
iný stravníci)

prihlasovanie a
odhlasovanie z odberu
jedál a nápojov

Článok 6 ods. 1 písm.
c) Nariadenia, Zákon
č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov v spracúvanie osobných údajov
znení neskorších
je zákonnou požiadavkov
predpisov, Vyhláška
Ministerstva školstva
SR č. 330/2009 Z.z. o
zariadení školského
stravovania v znení
neskorších predpisov

fyzické osoby
- stravníci
(žiaci
materskej
podľa
školy a ich
bežné osobné údaje registratúrn
zákonný
eho plánu
zástupcovia,
zamestnanci,
pedagógovia,
iný stravníci)

prijímanie a evidencia
prijatých platieb za
stravovanie v školskej
jedálni

Článok 6 ods. 1 písm.
c) Nariadenia, Zákon
č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov v
znení neskorších
predpisov, Vyhláška spracúvanie osobných údajov
Ministerstva školstva
je zákonnou požiadavkov
SR č. 330/2009 Z.z. o
zariadení školského
stravovania v znení
neskorších predpisov,
Zákon č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v
znení neskorších
predpisov

fyzické osoby
- stravníci
(žiaci
materskej
podľa
školy a ich
bežné osobné údaje registratúrn
zákonný
eho plánu
zástupcovia,
zamestnanci,
pedagógovia,
iný stravníci)

**Tento záznam o spracovateľských činnostiach slúži len na účely plnenia informačnej povinnosti
Prevádzkovateľa a tvorí prílohu Zásad ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa, prostredníctvom
ktorých si Prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám, nie je kompletným
záznamom o spracovateľských činnostiach

