
Praktické  
implementace GDPR v 
MŠ 
Proč GDPR ? 

●Zvýšení bezpečnosti osobních údajů  

●Stanovení stejných pravidel v celé EU 

●Omezení obchodu s informacemi 

●Vzdělávání o možnostech rizik spojených s identitou 

●Vyvození důsledků  

 

GDPR  

●Obecné nařízení 

○Platnost od 25.května 2018 

○Nahrazuje směrnici 95/46/ES a zákon č.101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů 

○Stanovují povinnos8 a práva 

●Nový přístup k ochraně osobních údajů 

○Princip odpovědnosti 

○Přístup založený na riziku 

GDPR - základní pojmy  

●Osobní údaj 

○Přímý  

○Nepřímý (skupina údajů vedoucí k identifikaci) 

●Zpracování osobních údajů 

○Jakákoliv operace nad osobními údaji 



●Subjekt údajů 

○fyzická žijící osoba 

○NE právnické osoby 

GDPR - základní pojmy  

●Profilování 

○Automa8zované hodnocení osobních aspektů 

●Správce 

○Určuje účely a prostředky zpracování 

●Zpracovatel 

○zpracovává pro Správce údaje 

○na základě pověření správce nebo zákona 

GDPR - základní pojmy  

●Vztah správce a zpracovatel 

○Správce určuje pravidla, rozsah a způsob  

○Vždy smluvní vztah (i elektronicky) 

○Při zákonné povinnosti není nutná smlouva 

○Zpracovatel nesmí poskytovat údaje dále  

●Citlivé údaje 

○zdravotní stav, speciální stravovací plán, speciální vzdělávací potřeby, filozofické nebo  

náboženské přesvědčení, popis rodinného prostředí 

GDPR - zásady 

●Zákonnost 

●Korektnost 

●Transparentnost 

●Omezení účelu 

●Minimalizace údajů 

●Přesnost 



●Omezení uložení 

●Integrita 

●Důvěrnost 

●Bezpečnost 

●Dokumentace 

●Nahraditelnost 

GDPR - novinky 

●Přístup - kdy, co, jak a pro co 

●Záznam o činnostech 

●Povinné ohlašování případů úniku 

●Ins8tut pověřence 

●Nová práva 

○Získání informací, přenositelnost, zapomenutí, námitka 

●Ve vymezených případech může dítě udělit souhlas se Zpracováním GDPR - právní důvody 

●Souhlas 

●Plnění smlouvy 

●Právní povinnost 

●Oprávněný zájem 

●Veřejný zájem 

●Životně důležitý zájem 

●Zvláštní právní důvod 

 

GDPR - Souhlas 

●Když neexistuje právní důvod 

●Podmínky 

○svobodný  

○informovaný 



○konkrétní  

○jednoznačný 

●Je vždy odvolatelný 

●U dětí v MŠ musí souhlas udělit vždy zákonný zástupceGDPR - Plnění smlouvy 

●Účetní záznamy 

○pokladna, fakturace 

●Dodávky zásilek 

●Zánik s vypršením smlouvy nebo uplynuM archivačního období GDPR - Právní povinnost 

●Nutné splnění právní povinnosti 

●Naprostá většina případů v MŠ 

●Upla8telné právní normy 

○Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod  

článek 10 odst. 3 

○Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Oddíl 6 Osobnost člověka 

○Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 61 a § 68  

○Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 28  

○Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 303 odst. 2 písm. b)GDPR - Oprávněný zájem 

●Zájem který má důvod a lze si ho obhájit 

○zejména otázka zabezpečení 

○kamerové systémy 

○kontrola zaměstnanců 

○kontrola přístupu GDPR - Veřejný zájem 

●Pro MŠ téměř nepoužitelný 

●obce, kraje, záchranné složky, ...GDPR - Životně důležitý zájem 

●Případy ohrožení života 

○“ GDPR jde stranou,, 

 



GDPR - Povinnosti správce a zpracovatele 

●Zákonnost, korektnost a transparentnost 

○informovat co zpracováváme, proč a jak (na jaké právní normě) 

●Přesnost 

○pravidelně aktualizovat údaje (informační dotazníky) 

●Bezpečnost a dokumentace 

○určit ve směrnici, stanovit postupy 

●Minimalizace 

○zajis8t jen ty údaje, které jsou potřeba GDPR - Povinnosti správce a zpracovatele 

●Umožnit přístup k údajům 

○v rozumné míře, případně lze zpoplatnit správním poplatkem 

○nutné ověření 

●Omezení uložení 

○co už není potřeba odstranit (dle skartačního řádu) 

●Integrita a důvěrnost  

○zajištění odpovědnosti zaměstnanců a mlčenlivosti (NDA) 

●Vzdělávání 

○kolení zaměstnanců (min. 2x ročně), vzdělávání dětí vhodným způsobemGDPR - Práva subjektů 

●Právo na přístup k osobním údajům 

●Právo na opravu osobních údajů 

●Právo na výmaz osobních údajů 

●Právo vznést námitku pro8 zpracování osobních údajů 

 

 

 

 


