
 
Vážení rodiče, 

 
ZŠ a MŠ Ostrava- Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů, si Vás tímto za                 
účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o              
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“ -                 
General Data Protection Regulation) dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, která             
probíhají v rámci činnosti organizace, jakož i o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.  
1. Obecné nařízení 
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola 
je povinna se tímto nařízením řídit. 
Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, 
dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  
 
2. Proč vaše osobní údaje zpracováváme? 
Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze: 
▪ na základě právních předpisů  nebo  
▪ na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců žáků. 
 

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě “školského zákona” (Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění):  
 
▪ údaje pro školní matriku, 
▪ doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho 

ukončování, 
▪ údaje v třídní knize, 
▪ záznamy z pedagogických rad, 
▪ kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky. 
 
2.2 Osobní údaje zpracovávané podle jiných právních předpisů: 
 
▪ podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise, 
▪ podklady žáků pro vyšetření v PPP, SPC apod., doporučení ŠPZ  
▪ hlášení trestných činů, neomluvené absence, 
▪ údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na LVK, ŠvP……. 
▪ přihlášky ke stravování 
▪ přihlášky a odhlášky ze školní družiny 

               ▪ údaje v záznamech školní družiny, záznamech o činnosti zájmových útvarů 
 

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu: 
 
▪ seznamy žáků na mimoškolních akcích (exkurzích, výletech…) 
▪ seznamy žáků na soutěžích a olympiádách, 
▪ kontakt na zákonné zástupce  
▪ fotografie za účelem propagace či prezentace školy, 
▪ zveřejnění výtvarných či obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách, 

Zpracování pro účely uvedené v bodu 2.3 je založeno na souhlasu subjektu údajů. V případě, že byl při získání Vašich                   
údajů vyžadován Váš souhlas, poskytujete tyto údaje organizaci dobrovolně za účelem v souhlasu vymezeném.             
Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních             
údajů před jeho odvoláním. Souhlas můžete odvolat písemně u správce osobních údajů. 

 
3. Rozsah zpracování osobních údajů 
 



V souvislosti s provozem organizace jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR pouze v rozsahu nezbytném 
pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, zpravidla v rozsahu, ve kterém byly od subjektů údajů získány. Po 
naplnění stanoveného účelu jsou osobní údaje ukládány či skartovány v souladu s právními předpisy. 
 
4. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme 

V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují identifikaci, uchovávány po dobu               
nezbytnou pro naplnění stanovených účelů v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech,              
smlouvách, vnitřních předpisech organizace nebo v uděleném souhlasu (pokud je udělen jen na omezenou dobu).              
Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou              
nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy a spisovým a skartačním řádem              
organizace. Některé údaje mohou být také dále uchovávány po nezbytně nutnou dobu pro účely ochrany               
oprávněných zájmů organizace, především pro účely uplatnění nebo vymáhání právních nároků organizace.  

5. Práva žáků a zákonných zástupců 
 
Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování 

jeho osobních údajů.  

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.  

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky. 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například 

školní matriky. 

Právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. 

Právo na přenositelnost údajů. 

Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je               

pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro               

práva a svobody fyzických osob. 

Právo vznést stížnost, jestliže se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno GDPR; dozorovým               

úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

6. Jak můžete svá práva uplatnit? 

V případě žádosti o uplatnění Vašich práv dle předchozího článku Vám bude informace o přijatých opatřeních               
poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze                 
v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a                     
důvodech pro takové prodloužení budete informováni ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti. V případě, že                
organizace nepřijme opatření, o která žádáte, budete o takové skutečnosti informování bezodkladně a nejpozději              
do jednoho měsíce od přijetí žádosti, a to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě máte možnost                
podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. 

Veškeré Vaše žádosti k uplatnění práv dle předchozího článku budou vyřizovány bezplatně, s výjimkou případů, kdy              
je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, např. proto, že se opakuje. V takovém případě pak může               
organizace za vyřízení žádosti účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady organizace. 

7. Jak nás kontaktovat? 

Kontakt na správce osobních údajů: 

ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, 725 28 Ostrava 28; Mgr. Radim Šink, ředitel školy, emailová adresa                 
RSink@zsvyhledy.cz, telefon 595 693 001  

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: 

http://www.privacy-regulation.eu/cs/16.htm
http://www.privacy-regulation.eu/cs/17.htm
http://www.privacy-regulation.eu/cs/21.htm
mailto:RSink@zsvyhledy.cz


Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331, Mgr.                   
Tomáš Zacha, advokát, ev. č. ČAK: 10038, emailová adresa: dpoostrava@konecna-zacha.com, telefonní číslo: +420             
221 990 455. 

 

mailto:dpoostrava@konecna-zacha.com

