
Osobní údaje                                                                                  Subjekt údajů Účel zpracování Právní základ Popis technických opatření Popis bezpečnostních a organizačních opatření Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

Informace  o 
případném 

předání do třetí 
země

Plánovaná lhůta 
pro výmaz 

1. Evidence dětí

Jméno a příjmení

Datum narození

Místo trvalého pobytu

Datum zahájení docházky

Jméno a příjmení

Místo trvalého pobytu

Jméno a příjmení

Místo trvalého pobytu
dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině 
pobývá
údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské 
skupině
údaj o zdravotní pojišťovně dítěte

telefonní číslo

údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho 
vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o 
dítě v dětské skupině

subjekt údajů udělil 
souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů

údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

evidence dětí v dětské 
skupině - § 11 zákona č. 
247/2014 Sb.

2. Péče o dítě v dětské skupině

Údaje o průběhu docházky a výsledcích

Datum ukončení docházky 

Pohlaví 

Adresu pro doručování písemností, emailová adresa rodič

Jméno a příjmení sourozenec dítěte

Věk sourozenec dítěte

3. Seznámení se vnitřními pravidly a plánem výchovy a péče

Jméno a příjmení 

Podpis 

Jméno a příjmení dítě

4. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (v tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi mateřské školy v přírodě, výletů atp.)
jméno a příjmení dítě

jméno a příjmení

telefonní číslo

datum narození

bydliště

navštěvovaná pobočka/třída

údaje o zdravotním stavu

údaje o stravování

5. Propagace
jméno a příjmení

výtvarné práce

podobizna - fotografie dítě identifikace v jeslích nepředává se

fotografie a audiovizuální zobrazení dítě

tvorba propagačních a 
informačních materiálů 

dětské skupiny  a 
třídních či skupinových 

fotografií

veřejnost

jméno a příjmení

navštěvovaná pobočka/třída

fotografie a audiovizuální zobrazení 

zákonný 
zástupce

dítě

Činnosti                                                                                                         1. 
Evidence dětí
2. Péče o dítě v dětské skupině
3. Seznámení se vnitřními pravidly a plánem výchovy a péče
4. Další činnosti
5. Propagace 

Tento dokument je společný pro tyto správce:

1. Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek, 
IČ: 057 20 079, sídlem: Nad Porubkou 141/11, 721 00  Ostrava - Svinov
2. Spolek pro rozvoj Mrňouskovy mateřské školy
IČ: 064 83 445, sídlem: Nad Porubkou 141/11, 721 00  Ostrava - Svinov
3. Spolek péče o dítě Mr ňousek Havířov
IČ: 043 33 250, sídlem: Na Fojtství 1336/10, 736 01 Havířov

společné kontaktní údaje:
telefon: +420 731 706 585
mail: info@mrnousekostrava.cz
web: http://mujmrnousek.cz/

po dobu 3 let od 
ukončení 

poskytování 
služby péče o 
dítě v dětské 

skupině 

rodič

osoba, která na 
základě pověření 
rodiče může pro 

dítě docházet

dítě

zpracování je nezbytné 
pro splnění právní 

povinnosti, která se na 
správce vztahuje - 

zákon č. 247/2014 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě

nutné zabezpečení proti úniku údajů, údaje 
poskytovány jen omezenému okruhu 

pracovníků dětské skupiny  podle vnitřních 
směrnic  

kontrolní orgány nepředává se 

evidence dětí v dětské 
skupině - § 11 zákona č. 

247/2014 Sb.

zákonný zástupce
oprávněný zájem spolku 
na zajistění péče o dítě

v listinné podobě
Seznámení se vnitřními 

pravidlyy a plánem 
výchovy a péče

oprávněný zájem spolku 
na zajistění péče o dítě

zajištění péče v dětské 
skupině

dítě

dítě kontrolní orgány

dítě

uveřejňování jména, 
příjmení, navštěvovaná 

pobočka/třída, 
fotografie a 

audiovizuálních 
zobrazení mého dítěte v 

propagačních a 
informačních 

materiálech dětské 
skupiny

veřejnost

v listinné podobě/ v elektronické podobě 

 v informačních a propagačních materiálech

 webové, facobookové stránky dětské skupiny 

rozhlas, televize

nutné zabezpečení proti úniku údajů, údaje 

poskytovány jen omezenému okruhu 

pracovníků dětské skupiny  podle vnitřních 

směrnic  

nepředává sesouhlas
po dobu trvání 

souhlasu

dítě
propagace dětské 
skupiny činnosti

zajištění nepovinných  
akcí,
 např. 

 školky v přírodě 

souhlas elektronicky nebo v listinné podobě

smluvní
 zajištění
 ochrany
 údajů

 s organizátorem

dopravce, ubytovací zařízení, organizátor plavání, výletů nepředává se

Po dobu
nutnou ke
splnění 

účelu a 3 roky poté

zabezpečené uložení podle vniřní směrnice nepředává se nepředává se

po dobu 3 let od 
ukončení 

poskytování 
služby péče o 
dítě v dětské 

skupině 

elektronicky nebo v listinné podobě 

nutné zabezpečení proti úniku údajů, údaje 
poskytovány jen omezenému okruhu 

pracovníků dětské skupiny  podle vnitřních 
směrnic  

nepředává se 

organizace režimu 
docházky   

subjekt údajů udělil 
souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů pro 
jeden či více konkrétních 

účelů

po dobu 3 let od 
ukončení 

poskytování 
služby péče o 
dítě v dětské 

skupině 

po dobu 
docházky dítěte 

do dětské 
skupiny

Záznam o činnostech – činnosti dětské skupiny     

veřejnost



Osobní údaje                                                                                  
Subjekt 
údajů

Účel zpracování Právní základ
Popis technických 

opatření
Popis bezpečnostních a 
organizačních opatření

Kategorie příjemců 
(včetně zahraničních 

subjektů)

Informace  o 
případném 

předání do třetí 
země

Plánovaná 
lhůta pro 

výmaz 

1. Evidence úrazů 

Jméno a příjmení 

Datum narození

popis úrazu

popis události, při které k úrazu došlo

Datum úrazu

místo úrazu

kým byl úraz ošetřen, další osoba

další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.
dítě, další 

osoba

Záznam o činnostech – Bezpečnost a ochrana zdraví 

5 letkontrolní orgány

Činnost                                                                                                                                      1. 
Evidence úrazů 

nutné zabezpečení proti 
úniku údajů, údaje 
poskytovány jen 

omezenému okruhu 
pracovníků dětské skupiny  

podle vnitřních směrnic  

kniha úrazů - 
elektronicky nebo v 

listiné podobě
evidence úrazů nepředává se

oprávněný zájem 
spolku na zajistění 

péče o dítě

Tento dokument je společný pro tyto správce:

1. Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek, 
IČ: 057 20 079, sídlem: Nad Porubkou 141/11, 721 00  Ostrava - Svinov
2. Spolek pro rozvoj Mrňouskovy mateřské školy
IČ: 064 83 445, sídlem: Nad Porubkou 141/11, 721 00  Ostrava - Svinov
3. Spolek péče o dítě Mr ňousek Havířov
IČ: 043 33 250, sídlem: Na Fojtství 1336/10, 736 01 Havířov

společné kontaktní údaje:
telefon: +420 731 706 585
mail: info@mrnousekostrava.cz
web: http://mujmrnousek.cz/

dítě



Osobní údaje                                                                                  Subjekt údajů Účel zpracování Právní základ
Popis technických 

opatření

Popis bezpečnostních 
a organizačních 

opatření

Kategorie 
příjemců 
(včetně 

zahraničních 
subjektů)

Informace  o 
případném 
předání do 
třetí země

Plánovaná 
lhůta pro 
výmaz 

1. Jednání o uzavření smlouvy s dodavateli

jméno a příjmení

titul

datum narození

adresa: bydliště

adresa: místo podnikání

adresa: fakturační

e-mailová adresa

telefonní číslo

IČO

DIČ

číslo účtu

jednající osoba

kontaktní osoba

peněžní ústav

číslo bankovního účtu 

podpis

funkce zástupce

jméno a příjmení

titul

datum narození

adresa: bydliště

adresa: místo podnikání

adresa: fakturační

e-mailová adresa

telefonní číslo

IČO

DIČ

Tento dokument je společný pro tyto správce:

1. Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek, 
IČ: 057 20 079, sídlem: Nad Porubkou 141/11, 721 00  Ostrava - Svinov
2. Spolek pro rozvoj Mrňouskovy mateřské školy
IČ: 064 83 445, sídlem: Nad Porubkou 141/11, 721 00  Ostrava - Svinov
3. Spolek péče o dítě Mr ňousek Havířov
IČ: 043 33 250, sídlem: Na Fojtství 1336/10, 736 01 Havířov

společné kontaktní údaje:
telefon: +420 731 706 585
mail: info@mrnousekostrava.cz
web: http://mujmrnousek.cz/

5 let

nepředává se 
nepředává 

se

Záznam o činnostech – Smluvní vztahy  s dodavateli     
Činnosti                                                                                                                                              
1. Jednání o uzavření smlouvy s dodavateli
2. Plnění smlouvy s dodavateli                                                                                                                                                                                                                                         
3. Záznamy z komunikace

jednání o uzavření 
smlouvy

zpracování je 
nezbytné pro 

provedení 
opatření přijatých 
před uzavřením 

smlouvy na žádost 
tohoto subjektu 

údajů

elektronicky nebo v 
listinné podobě

nutné zabezpečení proti 
úniku údajů, údaje 
poskytovány jen 

omezenému okruhu 
pracovníků dětské 

skupiny  podle 
vnitřních směrnic  

nepředává se 
nepředává 

se
dodavatel 

fyzická osoba

zástupce 
dodavatele

jednání o uzavření 
smlouvy

zpracování je 
nezbytné pro 

účely 
oprávněných 

zájmů správce

elektronicky nebo v 
listinné podobě

5 let

nutné zabezpečení proti 
úniku údajů, údaje 
poskytovány jen 

omezenému okruhu 
pracovníků dětské 

skupiny  podle 
vnitřních směrnic  



číslo účtu

jednající osoba

kontaktní osoba

peněžní ústav

číslo bankovního účtu 

podpis

funkce zástupce

2. Plnění smlouvy s dodavateli    

jméno a příjmení

titul

datum narození

adresa: bydliště

adresa: místo podnikání

adresa: fakturační

e-mailová adresa

telefonní číslo

IČO

DIČ

číslo účtu

jednající osoba

kontaktní osoba

peněžní ústav

číslo bankovního účtu 

podpis

funkce zástupce

jméno a příjmení

titul

datum narození

adresa: bydliště

adresa: místo podnikání

adresa: fakturační

e-mailová adresa

telefonní číslo

IČO

DIČ

číslo účtu

dodavatel 
fyzická osoba

jednání o uzavření 
smlouvy

zpracování je 
nezbytné pro 

splnění smlouvy, 
jejíž smluvní 

stranou je subjekt 
údajů

elektronicky nebo v 
listinné podobě

nutné zabezpečení proti 
úniku údajů, údaje 
poskytovány jen 

omezenému okruhu 
pracovníků dětské 

skupiny  podle 
vnitřních směrnic  

nepředává se 
nepředává 

se
5 let

5 let

zpracování je 
nezbytné pro 

účely 
oprávněných 

zájmů správce

zástupce 
dodavatele

jednání o uzavření 
smlouvy

elektronicky nebo v 
listinné podobě

nutné zabezpečení proti 
úniku údajů, údaje 
poskytovány jen 

omezenému okruhu 
pracovníků dětské 

skupiny  podle 
vnitřních směrnic  

nepředává se 
nepředává 

se



jednající osoba

kontaktní osoba

peněžní ústav

číslo bankovního účtu 

podpis

funkce zástupce

3. Záznamy z komunikace

zápisy osobní komunikace, písemná a elektronická komunikaci
dodavatel, 
zástupce 

dodavatele

prokázání jednání 
s rodiči

oprávněný zájem 
školy

elektronicky nebo v 
listinné podobě

nutné zabezpečení 
proti úniku údajů, 
údaje poskytovány 

jen omezenému 
okruhu pracovníků 

dětské skupiny  
podle vnitřních 

směrnic  

nepředává se 
nepředává 

se 
3 roky



Osobní údaje                                                                                  Subjekt údajů Účel zpracování Právní základ
Popis technických 

opatření

Popis bezpečnostních 
a organizačních 

opatření

Kategorie 
příjemců 
(včetně 

zahraničních 
subjektů)

Informace  o 
případném 
předání do 
třetí země

Plánovaná 
lhůta pro 

výmaz 

1. Jednání o uzavření smlouvy s rodiči

jméno a příjmení

titul

datum narození

adresa: bydliště

e-mailová adresa

telefonní číslo

2. Plnění smlouvy s rodiči    

jméno a příjmení

titul

datum narození

adresa: bydliště

e-mailová adresa

telefonní číslo

číslo účtu

jednající osoba

3. Záznamy z komunikace

zápisy osobní komunikace, písemná a elektronická komunikaci rodiče
prokázání jednání 

s rodiči
oprávněný zájem 

školy
elektronicky nebo v 

listinné podobě

nutné zabezpečení 
proti úniku údajů, 
údaje poskytovány 

jen omezenému 
okruhu pracovníků 

dětské skupiny  
podle vnitřních 

směrnic  

nepředává se 
nepředává 

se 
3 roky

nepředává 
se

5 letrodiče
jednání o uzavření 

smlouvy

zpracování je 
nezbytné pro 

splnění smlouvy, 
jejíž smluvní 

stranou je subjekt 
údajů

elektronicky nebo v 
listinné podobě

nutné zabezpečení 
proti úniku údajů, 

údaje poskytovány jen 
omezenému okruhu 
pracovníků dětské 

skupiny  podle 
vnitřních směrnic  

nepředává se 

nepředává 
se

5 let

Záznam o činnostech – Smluvní vztahy s rodiči       
Činnosti                                                                                                                                              
1. Jednání o uzavření smlouvy s rodiči
2. Plnění smlouvy s rodiči                                                                                                                                                                                                                                                          
3. Záznamy z komunikace

rodiče
jednání o uzavření 

smlouvy

zpracování je 
nezbytné pro 

provedení 
opatření přijatých 
před uzavřením 

smlouvy na žádost 
tohoto subjektu 

údajů

elektronicky nebo v 
listinné podobě

nutné zabezpečení 
proti úniku údajů, 

údaje poskytovány jen 
omezenému okruhu 
pracovníků dětské 

skupiny  podle 
vnitřních směrnic  

nepředává se 

Tento dokument je společný pro tyto správce:

1. Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek, 
IČ: 057 20 079, sídlem: Nad Porubkou 141/11, 721 00  Ostrava - Svinov
2. Spolek pro rozvoj Mrňouskovy mateřské školy
IČ: 064 83 445, sídlem: Nad Porubkou 141/11, 721 00  Ostrava - Svinov
3. Spolek péče o dítě Mr ňousek Havířov
IČ: 043 33 250, sídlem: Na Fojtství 1336/10, 736 01 Havířov

společné kontaktní údaje:
telefon: +420 731 706 585
mail: info@mrnousekostrava.cz
web: http://mujmrnousek.cz/



Osobní údaje                                                                                  Subjekt údajů
Účel 

zpracování
Právní základ

Popis technických 
opatření

Popis bezpečnostních 
a organizačních 

opatření

Kategorie 
příjemců 
(včetně 

zahraničních 
subjektů)

Informace  o 
případném 
předání do 
třetí země

Plánovaná lhůta pro 
výmaz 

1. Jednání o uzavření pracovněprávní smlouvy

jméno a příjmení

datum narození

adresa

e-mailová adresa: osobní

telefon: osobní

vzdělání

praxe

podpis

2. Plnění pracovněprávní smlouvy   

jméno a příjmení

30 let - součást 
mzdových listů 

rodné příjmení
30 let - součást 
mzdových listů 

datum narození
30 let - součást 
mzdových listů 

místo narození
30 let - součást 
mzdových listů 

rodné číslo

30 let - součást 
mzdových listů 

státní občanství

30 let - součást 
mzdových listů 

státní příslušnost

30 let - součást 
mzdových listů 

adresa pobytu v zahraničí
4 roky

adresa: bydliště
4 roky

adresa: kontaktní 
4 roky

adresa: přechodné bydliště
30 let - součást 
mzdových listů 

adresa: trvalý pobyt
30 let - součást 
mzdových listů 

adresa pobytu v ČR
4 roky

titul
30 let - součást 
mzdových listů 

telefonní číslo pracovní
4 roky

telefonní číslo soukromé
4 roky

peněžní ústav 4 roky

Tento dokument je společný pro tyto správce:

1. Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek, 
IČ: 057 20 079, sídlem: Nad Porubkou 141/11, 721 00  Ostrava - Svinov
2. Spolek pro rozvoj Mrňouskovy mateřské školy
IČ: 064 83 445, sídlem: Nad Porubkou 141/11, 721 00  Ostrava - Svinov
3. Spolek péče o dítě Mr ňousek Havířov
IČ: 043 33 250, sídlem: Na Fojtství 1336/10, 736 01 Havířov

společné kontaktní údaje:
telefon: +420 731 706 585
mail: info@mrnousekostrava.cz
web: http://mujmrnousek.cz/

Záznam o činnostech – Pracovněprávní vztahy       
Činnosti                                                                                                                                              
1. Jednání o uzavření pracovněprávní smlouvy
2. Plnění pracovněprávní smlouvy
3. Výplata mezd, placení daní, pojistného                                                                                                                                                                                                                       

nepředává 
se

do ukončení jednání o 
smlouvě

nepředává se 
zájemce o 
zaměstnání

jednání o 
uzavření 
smlouvy

zpracování je 
nezbytné pro 

provedení opatření 
přijatých před 

uzavřením smlouvy 
na žádost tohoto 
subjektu údajů

elektronicky nebo v 
listinné podobě

nutné zabezpečení 
proti úniku údajů, 

údaje poskytovány jen 
omezenému okruhu 
pracovníků dětské 

skupiny  podle 
vnitřních směrnic  



číslo bankovního účtu 4 roky

jméno majitele účtu 4 roky

číslo pojištěnce

30 let - součást 
mzdových listů 

zdravotní pojišťovna

30 let - součást 
mzdových listů 

číslo zdravotní pojišťovny

30 let - součást 
mzdových listů 

e-mailová adresa: pracovní
4 roky

e-mailová adresa: osobní
4 roky

jazykové znalosti: forma studia
4 roky

jazykové znalosti: rok
4 roky

jazykové znalosti: úroveň
4 roky

osoba se zdravotním postižením
30 let - součást 
mzdových listů 

pohlaví
4 roky

řidičské oprávnění
4 roky

vzdělání (obor)
4 roky

vzdělání (škola)
4 roky

vzdělání: druh zkoušky
4 roky

vzdělání: obor, druh školy
4 roky

vzdělání: počet tříd
4 roky

vzdělání: stupeň
4 roky

zdravotní způsobilost 
10 let

zkušební doba
4 roky

podpis
4 roky

datum vzniku pracovního poměru
30 let - součást 
mzdových listů 

datum skončení pracovního poměru
30 let - součást 
mzdových listů 

datum změny pracovního poměru
30 let - součást 
mzdových listů 

délka dovolené, zústatek dovolené, čerpáno, proplaceno, 

převod
30 let - součást 
mzdových listů 

délka úvazku
30 let - součást 
mzdových listů 

doba trvání pracovního poměru
30 let - součást 
mzdových listů 

druh práce
30 let - součást 
mzdových listů 

druh pracovního poměru
30 let - součást 
mzdových listů 

místo výkonu práce
30 let - součást 
mzdových listů 

druh a výše důchodu

30 let - součást 
mzdových listů 

zákonné srážky

30 let - součást 
mzdových listů 

zaměstnanec
plnění 

pracovněprávní 
smlouvy

zpracování je 
nezbytné pro splnění 

smlouvy, jejíž 
smluvní stranou je 

subjekt údajů

elektronicky nebo v 
listinné podobě

nutné zabezpečení 
proti úniku údajů, 

údaje poskytovány jen 
omezenému okruhu 
pracovníků dětské 

skupiny  podle 
vnitřních směrnic  

nepředává se 
nepředává 

se



výše pohledávky
4 roky

výše srážky a dluhu

30 let - součást 
mzdových listů 

pracovní místo
30 let - součást 
mzdových listů 

předchozí zaměstnavatelé
4 roky

stanovení a rozvržení pracovní doby
10 let

invalidita
30 let - součást 
mzdových listů 

invalidita dítěte
30 let - součást 
mzdových listů 

číslo pojistné údalosti
10 let

datum pracovního úrazu
10 let

datum nepracovního úrazu
10 let

popis úrazového děje
10 let

3. Výplata mezd, placení daní, pojistného

peněžní ústav 15 let

číslo bankovního účtu 4 roky

jméno majitele účtu 4 roky

číslo pojištěnce

30 let - součást 
mzdových listů 

zdravotní pojišťovna
10 let

výše mzdy

plnění 
pracovněprávní 
smlouvy

zpracování je 
nezbytné pro splnění 
smlouvy, jejíž 
smluvní stranou je 
subjekt údajů

30 let - součást 
mzdových listů 

výše zálohy na daň z příjmů FO
placení daní

30 let - součást 
mzdových listů 

výše pojistného na sociální pojištění

sociální 
pojištění

30 let - součást 
mzdových listů 

výše pojistnéhho na zdravotní pojištění

zdravotní 
pojištění

30 let - součást 
mzdových listů 

průměrný výdělek plnění 
povinnosti z 
pracovního 

30 let - součást 
mzdových listů 

číslo zdravotní pojišťovny

zdravotní 
pojištění

30 let - součást 
mzdových listů 

druh a výše důchodu

placení náhrady 
škody

10 let

zákonné srážky
15 let

výše srážek

30 let - součást 
mzdových listů 

výše dluhu
4 roky

výše pohledávky
4 roky

exekuce - exekutor, číslo jednací

30 let - součást 
mzdových listů 

rodinný stav 10 let

rodinný poměr

příbuzný 

zaměstnance 10 let

děti: bydliště 30 let - součást 
mzdových listů 

děti: jméno a příjmení 30 let - součást 
mzdových listů 

děti: rodné číslo 30 let - součást 
mzdových listů 

děti: rodné příjmení 30 let - součást 
mzdových listů 

děti: zaměstnání / studium 30 let - součást 
mzdových listů 

manžel: bydliště

10 let

manžel: jméno a příjmení 10 let

manžel: rodné číslo 10 let

manžel: rodné příjmení 10 let

manžel: zaměstnání / studium 10 let

dítě 

zaměsntnace

manžel/druh/dru

žka zaměstnance

výplata mezd

zdravotní 
pojištění

provádění 
srážek ze mzdy

placení daní

zaměstnanec

zpracování je 
nezbytné pro splnění 

smlouvy, jejíž 
smluvní stranou je 

subjekt údajů

elektronicky nebo v 
listinné podobě

nutné zabezpečení 
proti úniku údajů, 

údaje poskytovány jen 
omezenému okruhu 
pracovníků dětské 

skupiny  podle 
vnitřních směrnic  

zdravotní 
pojišťovna, 
exekutor, 

soud

nepředává 
se

zpracování je 
nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, 
která se na správce 

vztahuje

zpracování je 
nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, 
která se na správce 

vztahuje



číslo úvěrového účtu
10 let

výše zaplacených úroků
10 let

pojišťovna (životní pojištění) 10 let

výše zaplaceného pojistného na životní pojištění 10 let

hypoteční banka 10 let

číslo úvěrového účtu 10 let

výše zaplacených úroků z hypotečního úvěru 10 let

penzijní fond 10 let

výše zaplacených příspěvků na penzijní připojištění 10 let

zaměstnacec



Osobní údaje                                                                                  Subjekt údajů Účel zpracování Právní základ
Popis technických 

opatření

Popis bezpečnostních 
a organizačních 

opatření

Kategorie příjemců 
(včetně 

zahraničních 
subjektů)

Informace  o 
případném 
předání do 
třetí země

Plánovaná 
lhůta pro 

výmaz 

1.Vynáhání nároků a obrana proti nárokům

jméno a příjmení

titul

datum narození

adresa: bydliště

adresa: místo podnikání

adresa: fakturační

e-mailová adresa

telefonní číslo

IČO

DIČ

číslo účtu

jednající osoba

kontaktní osoba

peněžní ústav

číslo bankovního účtu 

výše pohledávky / dluhu

funkce zástupce

jméno a příjmení

datum narození

adresa: bydliště

titul

peněžní ústav

číslo bankovního účtu 

osoba se zdravotním postižením

zdravotní způsobilost 

zkušební doba

podpis

datum vzniku pracovního poměru

fyzická osoba - 
dodavatel, 

zákazník, jiná 
osoba (kromě 
zaměstnaců)

Záznam o činnostech – Spory       
Činnosti:                                                                                                                                                                                                                                                        
1) Vynáhání nároků a obrana proti nárokům z obchodních a pracovněprávních vztahů

Tento dokument je společný pro tyto správce:

1. Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek, 
IČ: 057 20 079, sídlem: Nad Porubkou 141/11, 721 00  Ostrava - Svinov
2. Spolek pro rozvoj Mrňouskovy mateřské školy
IČ: 064 83 445, sídlem: Nad Porubkou 141/11, 721 00  Ostrava - Svinov
3. Spolek péče o dítě Mr ňousek Havířov
IČ: 043 33 250, sídlem: Na Fojtství 1336/10, 736 01 Havířov

společné kontaktní údaje:
telefon: +420 731 706 585
mail: info@mrnousekostrava.cz
web: http://mujmrnousek.cz/



datum skončení pracovního poměru

datum změny pracovního poměru

délka dovolené, zústatek dovolené, čerpáno, proplaceno, převod

délka úvazku

doba trvání pracovního poměru

druh práce

druh pracovního poměru

místo výkonu práce

druh a výše důchodu

zákonné srážky

výše pohledávky

výše srážky a dluhu

pracovní místo

předchozí zaměstnavatelé

stanovení a rozvržení pracovní doby

invalidita

invalidita dítěte

číslo pojistné údalosti

datum pracovního úrazu

datum nepracovního úrazu

popis úrazového děje

zdravotní pojišťovna

výše mzdy

výše zálohy na daň z příjmů FO

výše pojistného na sociální pojištění

výše pojistnéhho na zdravotní pojištění

průměrný výdělek

výše pohledávky

exekuce - exekutor, číslo jednací

rodinný stav

zaměstnanec

právní zástupce, 
soud 

nepředává se
po dobu 

trvání řízení 
a 15 let poté

Vynáhání nároků 
a obrana proti 

nárokům

zpracování je 
nezbytné pro 

účely 
oprávněných 

zájmů správce

elektronicky nebo v 
listinné podobě

nutné zabezpečení 
proti úniku údajů, 

údaje poskytovány jen 
omezenému okruhu 
pracovníků dětské 

skupiny  podle 
vnitřních směrnic  



Přehled dotčených právních předpisů:

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 247/2014  Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,


