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 A. Jméno a kontaktní údaje Správce:  
Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres Uherské Hradiště  
MŠ Svatopluka Čecha 1528, 688 01 Uherský Brod  
IČ: 70991910 zastoupená Evou Urbanovou – ředitelkou školy  
Tel. 572 805 680 
Email: mscechaub@uhedu.cz  
www.mscechaub.cz  
 

B. Jméno a kontaktní údaje pověřence  
Mgr. Jindřich Reňák 
Městský úřad, Uherský Brod  
Masarykovo nám. 100  
688 01 Uherský Brod  
Tel.číslo: 572 805 005  
e-mail: poverenec@ub.cz  
 

C. Popis porušení zabezpečení osobních údajů:  
1. Povaha porušení zabezpečení osobních údajů:  
2. Kategorie a přibližný počet dotčených subjektů údajů (pokud je možno uvést):  
3. Kategorie a přibližné množství dotčených záznamů osobních údajů (pokud je 
možno uvést):  
 

D. Popis pravděpodobných důsledků a popis přijatých a 
navržených opatření:  
 
1. Pravděpodobné důsledky vyplývající z porušení zabezpečení osobních údajů: 
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2. Přijatá a navržená opatření s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních 
údajů.:  
V:……………………………. Datum a čas: ……………………….  

………………………………………………………..…………………………  
Jméno a podpis osoby, která incident nahlásila  
 
V:…………………………. Datum a čas: ……………………….  

………………………………………………………..…………………………  
Jméno a podpis nadřízené osoby  
 
V:…………………………. Datum a čas: ……………………….  

………………………………………………………..…………………………  
Jméno a podpis manažera osobních údajů, který incident přijal  
 
 

E. Vyjádření pověřence, zda je třeba Incident nahlásit dozorovému 
úřadu a subjektům údajů.  
 
Považuji za nutné incident nahlásit dozorovému úřadu a subjektům údajů  
ANO NE  
(nehodící přeškrtněte)  
V:…………………………. Datum a čas: ……………………….  

………………………………………………………..…………………………  
Jméno a podpis pověřence  
 

F. Nahlášení incidentu úřadu na ochranu osobních údajů  
Incident jsem nahlásil:  
V:…………………………. Datum a čas: ……………………….  

………………………………………………………..…………………………  
Jméno a podpis manažera osobních údajů, který incident nahlásil dozorovému úřadu  
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