Informace o zpracování osobních údajů
dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady a
(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 (dále jen
GDPR) je Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín, IČ 75015293
(dále jen škola).
Kontaktní údaje správce jsou:
Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín, Na Parkáni 107, 50771 Miletín
e-mail: info@zsmiletin.cz
telefon: 493 693 491
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Svá práva vůči škole jako správci
osobních údajů uplatňujte prostřednictvím tohoto pověřence.
Kontaktní údaje pověřence jsou:
Mgr. Stanislava Hlaváčková
e-mail: stana.h@email.cz
telefon: 732502409
II. Účely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů
V rámci svých činností provádí správce zpracování osobních údajů zejména pro tyto účely:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajištění předškolního vzdělávání,
zajištění základního vzdělávání,
zajištění zájmového vzdělávání ve školní družině,
zajištění školního stravování,
vedení povinné dokumentace školy,
vedení dokumentace poradenských pracovníků,
evidence úrazů a záznamů o úrazech dětí a žáků,
evidence čtenářů školní knihovny,
vedení spisů správního řízení podle § 165 zákona č. 561/2004 Sb.,
spisová služba,
evidence uchazečů o zaměstnání,
výběrová řízení na zaměstnance,
personální a mzdová agenda,

•
•
•
•
•
•
•
•

další vzdělávání pedagogických pracovníků,
smlouvy, objednávky služeb,
projekty, žádosti o dotace,
účetní a daňová agenda,
evidence razítek, klíčů a přístupových údajů,
evidence BOZP,
školní elektronická pokladna,
prezentace školy – fotogalerie a videogalerie,

Právním základem zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR:
•
•
•
•
•

splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů,
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby,
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

V rámci akcí (např. Vánoční akademie, Mozaika, Den Země, sportovní a znalostní soutěže
atd.) pořádaných Základní školou K.J.Erbena a Mateřskou školou Korálka Miletín budou
pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Škola
nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
Při zpracování osobních údajů správcem údajů nedochází k automatizovanému rozhodování,
včetně profilování, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho obdobným
způsobem významně dotýkalo.
III. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům,
úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.
Škola jako správce osobních údajů nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země
mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
IV. Doba uchovávání údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely
zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, nebo jsou dále uchovávány
po dobu stanovenou platným Spisovým řádem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004
Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění.

V. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má za podmínek stanovených v GDPR:
•
•
•
•

právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě na omezení zpracování
dle čl. 18 GDPR,
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Subjekt údajů má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu)
souhlas, který pro zpracování osobních údajů dal, kdykoli odvolat.
Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Škola jako správce prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k
zabezpečení osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018

