Zásady ochrany osobných údajov
Vážení rodičia,
na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
ochrane osobných údajov“), s účinnosťou od 25.05.2018 máme ako prevádzkovateľ POVINNOSŤ
informovať všetky dotknuté osoby, o ktorých sme spracúvali, spracúvame alebo plánujeme spracúvať
osobné údaje o tom, ako tieto osobné údaje spracúvame, na aký účel, v akom rozsahu, na akú dobu a komu
ich poskytujeme.
Preto si Vás dovoľujeme informovať, že „Zásady ochrany osobných údajov" v zmysle článku 13 a
príslušných ustanovení Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov máte k nahliadnutiu v texte nižšie
ako aj v tlačenej podobe zverejnené na hlavnej nástenke, na nástenkách príslušných tried a na vyžiadanie
dostupné u zodpovednej osoby.
V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať telefónne číslo 0911 395 592

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Prevádzkovateľ: Play school s.r.o.
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Jevická
Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Jevická

Ako prevádzkovateľ webovej stránky zverejňujeme v súlade so zásadami transparentnosti a spravodlivosti
voči dotknutým osobám toto prehlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY
OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle čl. 13 a príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

1. Základná terminológia:
Účel spracúvania - dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, deti,
žiadateľov, sťažovateľov a podobne). Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom
pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti.
Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby,
napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a
pod.
Bežný osobný údaj – fotografia, meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné
číslo, hodnotenie dieťaťa.
Citlivé osobné údaje – údaje týkajúce sa zdravia, údaje odhaľujúce rasový a etnický pôvod, náboženské
presvedčenie, genetické údaje, biometrické údaje apod.
Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú, napr. dieťa, rodič dieťaťa, a pod.
Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s
osobnými údajmi.
Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania
osobných údajov.
Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt,
ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
Zodpovedná osoba – fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom
na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.
Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a
sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok.
Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné
údaje poskytované, ako napr. zriaďovateľ materskej školy, orgány ministerstva školstva, sociálna
poisťovňa, apod.
Najlepší záujem dieťaťa - túto zásadu musia dodržiavať všetky subjekty, ktoré prijímajú rozhodnutia
týkajúce sa detí. Vzťahuje sa aj na rodičov, ktorí by mali vedieť túto zásadu uplatňovať prirodzene, ak však
existuje rozpor medzi ich záujmom a záujmami dieťaťa, rozhodnúť by mal súd.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov
Na základe čoho spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje môžeme spracúvať len na základe uvedených právnych základov: súhlas dotknutej osoby
alebo jej zákonného zástupcu, oprávnený záujem prevádzkovateľa, zmluva, plnenie zákonnej povinnosti,
životne dôležitý záujem a verejný záujem.
Súhlas dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu
Súhlas na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať. Pokiaľ nám súhlas
neudelíte, Vaše údaje alebo údaje Vášho dieťaťa spracúvať nebudeme.
Súhlas musí byť slobodný, konkrétny, informovaný, jednoznačný a preukázateľný. Súhlas sa poskytuje na
konkrétny účel. Po odvolaní súhlasu alebo uplynutí doby, na ktorý bol udelený, máme povinnosť údaje
dieťaťa vymazať. Váš súhlas potrebujeme najmä pri zverejňovaní fotografií, zverejňovaní výtvarných diel
na výstave spolu s údajmi dieťaťa a pod.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa
Pokiaľ spracúvame osobné údaje v našom oprávnenom záujme, máme riadne vykonaný test proporcionality
na preukázanie, že náš záujem neprevyšuje záujmy dotknutej osoby. V oprávnenom záujme spracúvame
najmä údaje z kamerového systému, ktorý prevádzkujeme na účely ochrany majetku a zabezpečenia
bezpečnosti v priestoroch prevádzkovateľa.
Zmluva
Spracúvanie musí byť nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, napr. zmluva o poskytnutí starostlivosti o
dieťa, žiadosť o vydanie kľúča, plnenie sprostredkovateľskej zmluvy, atď.
Životne dôležitý záujem
Tento právny základ budeme využívať len vo výnimočných alebo život ohrozujúcich prípadoch, ako je
napr. pri úraze dieťaťa, dopravnej nehode, pri transporte do nemocnice a pod.
Spracúvanie osobných údajov na základe zákona
Je potrebné zvážiť, aké povinnosti nám ukladajú právne predpisy. Ak je to nevyhnutné na plnenie
zákonných povinností, sme povinní spracúvať osobné údaje aj bez Vášho súhlasu a za predpokladu, že
nebudeme konať nad rámec zákonom daných povinností. Ide o povinnosti vyplývajúce zo zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako
napr. žiadosť o prijatie dieťaťa do vzdelávacieho zariadenia, osobné údaje poskytované centrálnemu
registru detí a pod.
Verejný záujem
Spracúvanie osobných údajov musí byť nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo v
súvislosti s výkonom verejnej moci, nie je však striktne vymedzená ako zákonná povinnosť, napríklad
povinnosť viesť pedagogickú dokumentáciu.

Rozsah spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme spracúvať len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu, ktorý ako
prevádzkovateľ sledujeme, rešpektujúc zásady výslovne ustanovené v Nariadení, konkrétne čl. 5 a 6
predmetného Nariadenia.

3. Práva dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch a na webe a pre
konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
I. Právo na súkromie dieťaťa - žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému alebo nezákonnému
zasahovaniu do súkromia, rodiny, domova alebo korešpondencie, ani nezákonným útokom na jeho česť
alebo povesť. Môže dôjsť k situáciám, keď najlepší záujem dieťaťa a právo na súkromie si protirečia. V
takýchto prípadoch je možné, že právo na ochranu súkromia (teda aj osobných údajov) musia ustúpiť
zásade najlepšieho záujmu dieťaťa, napr. ak učiteľ prezradí osobné údaje sociálnemu pracovníkovi, aby
ochránil dieťa, ak je u neho podozrenie zo zanedbania starostlivosti alebo zneužívania.
II. Právo na prístup k osobným údajom - ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše
osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania,
kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní,
prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané
opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s
online službami a identifikátormi (článok 15 Nariadenia).
III. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16
Nariadenia).
IV. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa
získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom
spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to
za naplnenia podmienok uvedených v článku 17 Nariadenia.
V. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť
osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia
vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných
osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
VI. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich
informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za
naplnenia podmienok článku 20 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými

prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť
údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
VII. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako
dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením
alebo zákonom o ochrane osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie
proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je
spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia
strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov,
keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby,
ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou Vaše dieťa).

4. Bezpečnosť
Prevádzkovateľ: prijal všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom
maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia,
úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým
osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných
údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb,
bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

5. Vedenie záznamov a spracovateľských činnostiach
Prevádzkovateľ si vedie záznamy o spracovateľských činnostiach a zabezpečuje ich priebežnú aktualizáciu.
Záznamy slúžia pre prípad konania o ochrane osobných údajov alebo kontroly, ale sú aj dobrou pomôckou
pri revízii práv na prístup k jednotlivým účelom spracúvania, teda aký zamestnanec má k akému účelu
spracúvania prístup.

Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich
práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na
číslo: 0911 395 592, a pýtali si zodpovednú osobu Mgr. Martina Jevická.

