Základní informace o ochraně osobních údajů
1. Obecné nařízení
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným
souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola jako správce dat je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem
souboru nařízení je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty
a osobními údaji, poskytnout jim větší kontrolu nad tím, jak je s jejich daty nakládáno.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonů souvisejících s předmětem
činnosti (výchova a vzdělávání) je ZŠ a MŠ Praha 7, Tusarova 790/ 21 správcem osobních údajů (dále jen
„správce”).
Tímto, v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informujeme své žáky a
jejich zákonné zástupce (dále jednotlivě jen „subjekt údajů”) o těchto hlavních principech ochrany osobních
údajů.

2. Důvody zpracování osobních údajů
Osobní údaje škola zpracovává:



na základě právního předpisu – viz body 2.1 a 2.2, nebo
na základě informovaného souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků – viz bod 2.3.

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona obsahuje školní dokumentace







školní matrika,
doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho
ukončování,
třídní kniha, třídní výkaz, žákovská knížka (papírová, elektronická),
akce školy (exkurze, poznávací zájezdy spojené s exkurzí, třídní výlety apod.),
záznamy z pedagogických rad,
kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle ostatních zákonů obsahují dokumenty






podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
hlášení trestných činů,
údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích,
podklady žáků pro vyšetření v PPP,
individuální plány žáků.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců







seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,
další kontakt na zákonné zástupce (adresa bydliště, pokud není shodná s adresou dítěte, e-mail),
jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny,
fotografie, videozáznamy, zvukové záznamy pořizované za účelem dokumentace školních aktivit, akcí,
projektů, s možností následného použití za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané
škole,
zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách.

Informovaný souhlas není třeba tam, kde škola postupuje v souladu s ŠVP (např. kurzy plavání).

3. Zásady zpracovávání osobních údajů (zabezpečení, rozsah zpracování,
doba uchovávání)
Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:





osobní údaje zpracovává v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR,
osobní údaje zpracovává pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu
s tímto účelem,
osobní údaje zpracovává pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li
souhlas titulem zpracování,
osobní údaje zpracovává způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany
pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním
zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovány po dobu, po kterou je správce povinen tyto údaje uchovávat dle
obecně závazných právních předpisů. Doba, po kterou jsou data uchovávána, je stanovena v souladu se
Spisovým a skartačním řádem školy.

4. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo:










být informován o zpracování jeho osobních údajů,
požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
požadovat opravu osobních údajů,
požadovat výmaz osobních údajů (toto právo se netýká zákonného zpracování údajů),
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (toto právo se netýká zákonného zpracování údajů),
požadovat omezení zpracování osobních údajů,
vznést námitku proti zpracování osobních údajů (toto právo se netýká zákonného zpracování údajů),
na přenositelnost osobních údajů k jinému správci,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních
údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných
případech do 2 měsíců. Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně.
Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména
protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti
vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
ZŠ a MŠ Praha 7, Tusarova 790/21 je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje MČ Praha 7. Ta také jmenovala
tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Úkolem pověřence jako osoby kvalifikované a odborně vzdělané
v oblasti ochrany osobních údajů je garantovat správné zpracovávání osobních údajů.
Jeho pracovní náplní je především poskytování informací a poradenství správci či zpracovateli, včetně
zaměstnancům, kteří se na zpracování podílejí. Pověřenec dále monitoruje soulad zpracování s obecným
nařízením a dalšími předpisy, poskytuje na vyžádání poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů. Může vypracovat záznamy o činnostech zpracování. Nedílnou součástí výkonu funkce
pověřence je dále spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů a působení jako kontaktní místo.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) ZŠ a MŠ Praha 7, Tusarova 21:
Označení pověřence: TresTech s.r.o., Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4, IČ 04262719
Kontakt: Ing. Václav Jakoubek, tel. 725 732 424, e-mail: poverence@trestech.cz

