
 Informovaný souhlas s poskytnutím biometrického údaje pro potřebu 

evidence přístupů a docházky 

 

 

 

1) Správce osobních údajů – totožnost a kontaktní údaje:  

Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Kontaktní poštovní adresa: Krátká 

1105, 742 21 Kopřivnice. Telefonní čísla: 556 813 305, 556 808 808. Elektronická adresa podatelny: 

reditelka@koprskolky.cz. Identifikátor DS: vkgk47k. IČ: 70988633. DIČ: CZ70988633. 

2) Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:  

Ing. Milan Jandora, email: milan.jandora@outlook.cz tel: 602553813. 

3) Účel zpracování a ošetření rizik:  

Poskytnutí biometrického otisku prstů pro potřebu evidence přístupů a docházky. Otisky prstů jsou 

zákonným zástupcům, osobám zmocněným k předání dítěte, zaměstnancům nasnímány do biometrické 

čtečky. Grafický obraz otisku je uložen do biometrické čtečky formou kryptovaného digitálního čísla a 

slouží k porovnání zaznamenaného příchodu, odchodu a vstupu. Otisky prstů v zařízení nejsou uloženy 

formou grafické podoby, ale formou digitálního čísla. Otisk prstů je přímo použit k evidenci docházky 

nebo ověření přístupu formou kryptovaného čísla. Ze zařízení nelze otisk prstu kopírovat a nelze digitální 

číslo dešifrovat zpět do grafické podoby. Zařízení z pohledu bezpečnosti je autonomní a nelze s otisky 

prstů manipulovat, tj. kopírovat nebo použít k jinému účelu. 

4) Kategorie zpracovávaných osobních údajů: 

Biometrický otisk prstů. 

5) Kategorie příjemců údajů:  

Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Správce je dále povinen některé 

vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, 

soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským 

soudním řízením.. 

6) Doba poskytnutí souhlasu: 

Souhlas se poskytuje na dobu určitou a tou je doba po kterou je zaměstnanec v pracovním poměru. 

V případě zákonného zástupce nebo osoby zmocněné k předání dítěte na dobu kdy dítě navštěvuje 

mateřskou školu. 

7) Právo poskytovatele osobních údajů: 

Máte právo souhlas neudělit a máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. V případě neudělení souhlasu 

nebo jeho odvolání Vám bude poskytnuto náhradní řešení formou přístupového čipu. Řízení přístupů 

pomocí čipu bude zpracováváno zákonným způsobem na základě oprávněného zájmu Správce. 

Odvoláním souhlasu nezaniká právo na zpracování výše uvedených osobních údajů poskytnutých před 

odvoláním souhlasu. Další Vaše práva, zákonné důvody, zásady zpracování osobních údajů a jejich 

zabezpečení naleznete na www.koprskolky.cz . 

8) Poučení poskytovatele osobních údajů při zpracovávání osobních údajů: 

Poskytovatel potvrzuje svým podpisem, že byl dostatečně informován o účelech a způsobech 

zpracovávání a o opatřeních, která snižují případná rizika uvedených v bodě 3 tohoto souhlasu. 

9) Udělení souhlasu: 

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů a na základě 

platné legislativy České republiky na ochranu osobních údajů, uděluji svým podpisem souhlas se 

zpracováním osobních údajů. 
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Jméno a příjmení dítěte:........................................................................................................................... 
 

 

Jméno a příjmení 
poskytovatele 

číslo OP podpis poskytovatele osobních údajů 

nebo zákonného zástupce (nad 15 let) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kopřivnici dne: ………………………….. 


