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Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Základní škola Velké Hamry, Školní 541 – příspěvková organizace,  se sídlem 468 45 Velké Hamry 541,  
IČ: 72743476, (dále jen „Škola“) se při zpracování osobních údajů řídí zejména nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“)  a zákonem 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

Škola zpracovává údaje o svých zaměstnancích dle článku 6/1c) GDPR tj. na základě právních předpisů 
a v rozsahu daném těmito předpisy. Škola dále zpracovává osobní údaje svých žáků a jejich 
zákonných zástupců dle článku 6/1e) GDPR tedy pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.  

Škola rovněž zpracovává osobní údaje na základě článku 6/1a), tedy pro které byl zákonnými zástupci 
udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;  

Škola má zavedená technická a organizační opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před 
neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo 
poškozením. Jedná se objektovou bezpečnost, řádně zabezpečený informační systém, pravidelné 
aktualizace aplikačního i bezpečnostního software, pravidelné zálohování na zabezpečená media a 
příslušná opatření pro případ mimořádné situace. 

Škola má uzavřenou smlouvu na výkon pověřence pro ochranu osobních údajů s Městem Tanvald, 
Palackého 359, 468 41 Tanvald, IČ: 262587, Ing. Miloš Šnytr, +420 483 369 528, gdpr@tanvald.cz  

Uplatnění práv subjektů údajů 

Uplatnění níže uvedených práv uplatňuje subjekt vždy formou písemné žádosti a to prostřednictví 
pověřence, nebo přímo na adresu školy, písemně nebo prostřednictvím datové schránky. 

Právo na informace 

Chcete-li zjistit konkrétní osobní údaje, které Škola zpracovává, je možno podat žádost, která musí 
být v případě elektronické podepsána digitálním podpisem a v případě listinné opatřena Vaším 
ověřeným podpisem. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit 
elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení 
dokladu totožnosti v sídle Školy. Pouze tak vyloučíme, že poskytneme Vaše osobní údaje osobě, která 
se za Vás pouze vydává. 

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a rozsahu žádosti 
může její vyřízení trvat i několik týdnů. 

Právo na opravu 

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás či Vašich dětech zpracováváme, jsou chybné nebo 
neaktuální, upozorněte nás na to. I v takovém případě si vyžádáme předložení dokladu totožnosti 
v sídle Školy. Jedině tak zajistíme, aby nedošlo k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů. 

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy 
jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy v dokladech, které dle zákona archivujeme. 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“ 

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním 
osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním. 

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše 
osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné 
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povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci 
subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme. 

Odpovědnost za zpracování osobních údajů 

Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá Škola. Správním orgánem, který vykonává 
dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu 
osobních údajů. 

 

Základní škola Velké Hamry, Školní 541 – příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce 

osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. 

Zpracování osobních údajů v rámci agend, které jsou vedeny na základě zákona (není u nich 

vyžadován souhlas) 

Pro zajištění vedení povinné dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: 

 jméno a příjmení; 

 rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi 

přiděleno); 

 státní občanství; 

 místo narození 

 místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu 

cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České 

republiky; 

 údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání 

ve škole; 

 údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; 

 vyučovací jazyk; 

 údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních 

poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského 

poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, 

které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; 

  datum ukončení vzdělávání ve škole. 

Výše vymezené údaje se dále v souladu s platnými právními předpisy předávají v rámci výkaznictví 

dalším organizacím, např. CZVV, MŠMT, ČŠI atd. 

Zpracování osobních údajů v rámci agend, které jsou vedeny v oprávněném zájmu (není u nich 

vyžadován souhlas). 

Pro zajištění průběhu vzdělávání a služeb, které škola poskytuje a jsou v oprávněném zájmu subjektů 

(žáků a jejich zákonných zástupců) zpracovává škola tyto údaje: 

Osobní údaje Agenda a zdůvodnění oprávněného zájmu 

Jména a příjmení rodičů, V zájmu zajištění kontaktu na zákonného zástupce žáka 

https://www.uoou.cz/
https://www.uoou.cz/
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popřípadě zákonných zástupců, 
adresu, telefonní a emailový 
kontakt 

z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví žáka a předání 
informací o vzdělávání a výchově žáka 

Přechodné bydliště, kde se žák 
zdržuje, pokud nebydlí na adrese 
trvalého bydliště 

v zájmu doručení informací týkajících se výchovně 
vzdělávacího procesu žáka 

Číslo účtu u žáků stravovaných ve 
školní jídelně 

Zajištění bezhotovostní platby obědů a pro potřeby vrácení 
přeplatků za stravování 

Záznamy z kamerového systému 
školy 

monitorován prostor před školou, oblasti vchodů do školy, ve 
vstupním vestibulu a vstupních šatnách školy z důvodu 
zajištění bezpečí žáků a majetku 

Jméno a příjmení, datum narození 
žáka 

Pro účast v soutěžích doporučených MŠMT 

Jméno a příjmení žáka  V oprávněném zájmu zajištění vnitřní komunikace a zajištění 
přístupových údajů k vzdělávacím a informačním materiálům 
školy formou školního emailu a přihlašovacích údajů přístupu 
do školních informačních systémů  365+ a Bakaláři s možností 
nastavení osobního hesla. 

 

Zpracování osobních údajů v rámci agend, u kterých je nutný souhlas subjektu: 

Škola při své činnosti zpracovává tyto údaje, které vyžadují souhlas subjektu. Souhlas je vyžadován 

písemnou formou a je konkrétně definován a časově určen. Souhlas lze v průběhu vzdělávání udělit i 

odebrat, a to vždy písemně na předepsaných formulářích. 

Osobní údaje Agenda a zdůvodnění zpracování 

Fotografie žáka, jméno a 
příjmení, třída 

Prezentace úspěchů žáka a školy na školním webu, ve školních 
novinách, na nástěnkách školy, v mediích (tisk, TV, rozhlas, 
internet),  

Fotografie žáka, třída žáka Záznam do školní kroniky v rámci skupinového focení tříd 

Fotografie žáka, jméno a 
příjmení, třída 

Záznam do školní ročenky 

Jméno a příjmení, datum narození Seznamy zajištění exkurzí, výletů (předávají se na dobu pobytu 
poskytovatelům služby (ubytovatelé, přepravci, některé 
instituce, pojišťovny) 

Jméno, příjmení, datum narození, 
třída 

Seznamy žáků se poskytují pořadatelům soutěží na dobu 
konání soutěže 

Jméno a příjmení, datum 
narození, způsob a výsledky 
orientačního testování žáků na 
OPL 

Zajištění prevence patologických jevů 

Číslo cestovního pasu Zajištění zahraničních cest žáků 

 

 

Ve Velkých Hamrech   21.5.2018   Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy 

 


