
ldentifikačné a kontaktné údaje
prevádzkovatel' Zodpovedná osoba

Meno / Názov Materská škola BROS Computing, s.r.o.

lčo 37905066 36734 390

Adresa Dedinská 1,/1,, o1o ot Žilina
Zádubnie 169,010 03
Y,..Allna

Email ms.strazov@gmail.com brosland @ brosla nd.eu

Tel./Mobil 427 9II 444 557

Informačná povinnosť

Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, resp. sa jej týkajú je dotknutou osobou.

Ako prevádzkovateí informačných systémov, v ktorych sú spracúvané osobné údaje dotknutých
osób podťa určených účelov, tieto osobné údaje :
- získavame priamo od dotknutých osób a poskyrrrjeme im informácie v zmysle a v rozsahu § 19

zákona č.l8l20l8 Z.z,,
- alebo ich nezískavame priamo od dotknutých osób - lebo ich získavame pri plnení svojich

povinností a úloh pri výkone verejnej moci od tretích strán a poskytujeme dotknutým osobám
informácie v zmysle a rozsahu §20 zákona č.I8l20l8 Z,z,

Pri výkone verejnej moci spracúvame osobné údaje dotknutých osób napr. pre účel evidencie
obyvateťov, evidencie daní apoplatkov, vedenia mzdovej apersonálnej evidencie ariznych
ďalších evidencií pre účely stanovené na plnenie úloh a povinností pri dodržaní zásady zákonnosti
a ostatných zásad pri spracúvaní osobných údajov.

Zásady pri spracúvaní osobných údajov

Zásada zákonnosti - osobné údaje možno spracúvať len zákonným spósobom atak, aby nedošlo k
porušeniu základných práv dotknutej osoby.
Pri spracúvaní dbáme o to, aby. osobné údaje dotknutých osób neboli spracúvané na iný než
stanovený účel, aby k nim mali prístup iba naše k spracúvaniu poverené, poučené a oprávnené
osoby, resp. osoby, ktoré spíňajú tieto požiadavky u našich sprostredkovateťov, tedatých,ktorí na

zmluvnom základe spracúvajú osobné idaje zanás.
Dbáme tiež o to, aby rozsah spracúvaných osobných údajov s ohťadom na splnenie účelu a doba
ich uchovávania boli minimálne. Dodržujeme pritom následne uvedené - zákonom stanovené
zásady:

Zásada obmedzenia účelu - osobné údaje sa móžeme ziskavať len na konkrétne určený, výslovne
uvedený a oprávnený účel a nesmieme ich ďalej spracúvať spósobom, ktorý nie je zlučitelhý s
týmto účelom.

Zásad,a minimalizácie osobných údajov - spracúvané osobné údaje musia bť primerané,
relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, naktory ich spracúvame.

Zásada správnosti - spracúvané osobné údaje musia byt'správne a podťa potreby aktualizované,
Snažíme sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré
sú nesprávne z hťadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, boli bez zbytočného odkladu vymazané
alebo opravené.


