INFoRMACE o ZPRAcovÁNÍ osonNÍcu Úoa"lŮ

-

dítě,Žák

Gymnázium, Středrrí odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené,IČo:
61388149, se sídlem Jeěrá530127 (dále jen ,,Škola";,.jakožtosprávce osobních údajů,tímto informuje
žáky (subjekty osobních údajů)azákonrÉzástupce žákůo způsobu a rozsahu zpracováníosobních údajů
z'e strany Školy,včetně rozsahu práv subjektů údajůsouvisejících se zpracováním jejich osobních údajů
Školou.
Školazpracovává osobní a citlivé údaje vsouladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
20161679 ze dne 27 . dubna2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajůa o zrušenísměrnice 95l46lBs (obecné naÍízenío ochraně osobních
údajů;dále jen ,,GDPR") a dá]e v souladu se zákonem č,. l10l2o1g Sb., o zpracování oÚ a dalšími
relevantnílni vnitrostátrrími právními předpisy v oblasti oclrrany osobních údajů.
Škola shromažďuje azpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účelya v rozsahu a po

dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu.

Účel a právní základpro zpracování osobních údajů
1)

Zajištění a poskytnutí školníhoa mimoškolníhovzděldvóní

I

vtz
aktuálně účinnéprávní norm}'). škola slrromažd'uje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů
v rozsahu _ jméno a příjmení, rodné číslo,popřípadě datum narození,nebylo-li rodné ěíslo dítěti
nebo žákovi přiděleno, dále státní občanství'místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě

místo pobýu na územíČeskérepubliky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v
zahraniěi, rrepobývá-li dítělžák na územíČeskérepubliky. Dále údaje o předchozím vzdělávání,

údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovacíjaryk, údaje o znevýhodnění
dítětelžákanebo studenta' údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních
poskytovarrých dítétilžákoviškolou a údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučeních

školského poradenského zaÍízeni. Škota ie také oprávněna zpracovávat idaje
způsobilosti ke vzdělávání

a o zdravotních

o

zdravotní

obtížích'které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

dále datum ukončenívzdélávání ve škole.

Vvima osobních rideiů díÍěÍelž^kamá škola nrá vnt novinnnqf

vaf faké oso bní údate

zákonného zástupce žáka. a to v rozsalru:jméno a příjmení zákonnélro zástupce, místo trvalého
pobytu nebo bydliště, pokud nemá na územíČeské
republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro

doručovánípísemností, telefonické spojení.

Dalšíúdaje zpracovávané na základě plrrění právní povinnosti školy: údaje o případném školním
urazu, identifikátor datové schránky ýzické osoby (zletllý žák, zákonnÝ zástupce) a dalšídle
aktuálně účinnýchprávních norem.

2)

Prezentace a propagace Školy, prezentace výsteclků činnosti ždků,provox škoty a
zajištění
Íyzickébezpečnosti

souhlas se zpracováním osobních údaiů

o

Školapořizuje

o

podobizna, videa dětilŽáki, a to pouze rta základě podrobně specifikovaného souhlasu
uděleného ke zpracování osobních údajů'
Školanakládá s díly žáků(umělecké a jiné povahy), za Úrěelem výstav, soutěží i prezentace
školy a informuje o dosažerrých výsledcích' a to pouze nazák1adě soulrlasu uděleného ke

a

zpracovává osobní údaje subjektu údajův rozsahu

_

fotografie -

zpracov ání osobn ích údaj ů.

Tento souhlas můžezákonný zástupce/subjekt údajůstarší 15 let kdykoliv odvolat, ato osobně, nebo
písemně oznámením doručeným prostřednictvim nížeuvedených kontaktlrích údajů.

3)

Zajištěnífyzickébezpečnosti, ochrana majetku žtikůi školy (vstupní prostory i vnitřní prostory
školy)' provoz školy
VeřeinÝ

o
o
o

o

em školv

Školazprac ovává informace o vstupu do budovy školy a opuštěrrí budovy školy
prostřednictvíln žákům přiděleného ěipu
- účelemje zajištění bezpečrrosti ve škole
a zamezení přístupu neoprávněným osobám.

Školazpracováváinformace o výdeji obědů prostřednictvírn žákům přiděleného čipu
Školashromažd'uj e a zpracovává osobní údaje žákův rozsahu popisné údaje v rámci
video záznamu, a to prostřednictvítn kamerových systémůse záznatnem.
Školaslrrom ažd'lje a zpracovává osobní ídaj ZP.

Zpracov atelé a příj emci
osobní údaježáki a jejich zákonnýclr zástupců molrou být pro zajištění qýše popsaných účelůmimo
Školy a jejích zaměstnanců zpracovávat také zpracovatelé osobních udaiů Što{, a to na základěsmluv
o zpracování osobníclr údajůuzavřených v souladu s

GDPR (IS Bakaláři, Barda)'

Školainform uje, že osobní údaj e mohou bý na základě zákonrÉžádosti předány třetírn subj ektům, které
disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.Školadále pÍeďává
osobní údaje v zákonem stanovených případech těrnto subjektŮm: zÍizovatel, ČŠI,MŠMTČR, orgány
sociálně-právní ochrany dětí (oSPoD), Policie ČR' pojišťovny apod.

Vrárnci zajištěnípřijímacích zkoušek a státní části maturitních zkoušek jsou osobní Údaje
zákona předávány společrrosti CERMAT' Hlášení o vybraných úrazeclr je předáváno ČŠI.

žáktt ze

Práva subjektu údajů
Zákonný zástupce subjektu údajů(subjekt údajů)jeoprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje,
které se ho ýkaj í, jsou či nej sou Školou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup
ktěmto osobním údajům aknásledujícím informacím: úěel zpracování osobních údajů,kategorie
dotčenýclr osobních údajů,příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů'doba, po kterou budou

osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů,skuteěnost, zda docházt k
automatizovanému
rozhodování, včetně profilování' Škola poskytne první kopii zpracovávaných
osobních údajůsubjektu
údajůbezplatně. Za dalšíkopie na žádost zákonného zástupce subjektu
údajů(subjektu údajů)může
Školapožadovat přiměřenou úhradu nepřeqlšujícínáklady nezb5rtnéna poskytnutí
takové informace.
Zákonný zástupcesubjektuúdajů(subjektúdajů)mádá\eprávozískatosobníúdaje,kterésehoýkají,
jež poskytl Škole,ve strukturovaném, běžně používanéma strojově
čitelnémformátu, a právo předat
tyto údaje jinému správci, adále právo nato, aby osobní údaje byly předány přímo jedním
správcem
správci druhému, je-li to techrricky proveditelné.

V případě, že se zákonný zástupce subjektu údajů(subjekt údajů)domnívá, že Školanebo
smluvní
zpracovatel Školy provádí zpracování osobrrích údajův rozporu s ochranou soukromého
a osobního

života subjektu údajůnebo v rozporu se zákonem, zejménajsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na
úěel jejich zpracování, můžesubjekt údajůŠkolupožádato opravu č,i výmaz(likvidaci)
těchto osobních

údajů,popřípadě o omezení (blokaci) zpracování. Dále můžesubjekt údajůvznést námitku
proti
takovému zpracování.
Škola vždy bezzb5,teěného odkladu, v kaŽdérn případě do jednoho měsíce od obdržení Žádosti
informuje
subjekt údajůo vyřízeníjeho žádosti'
Subjekt údajůmá právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů,

Pplk. Sochora27,170 00 PrahaT.

Kontaktní údaje školy:
e-mail: skola.iecn

iecna2J.cz- tel.:224 942 153

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Eva Šmídová

Moore Czech Republic, s.r.o.
Karolinská 661l4, 186 00, Praha
tel.:

73

I 609

8

403, e-mail : gdpr@moor e-czech.cz

