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Základní informace o ochraně osobních údajů 
 

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.   

Pro účely splnění požadavků platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (mimo jiné též Nařízení 

General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), dále jen „GDPR“, uvádíme, že organizací odpovědnou 

za nakládání s Vašimi osobními údaji (dále jen „Správce) je škola. 

 

Důvody zpracování osobních údajů 
Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze: 

 na základě právního předpisu  

 na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků. 

 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona 

 školní matrika 

 doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování 

 třídní kniha 

 záznamy z pedagogických rad 

 kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky 

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů 

 podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise 

 podklady žáků pro vyšetření v PPP 

 hlášení trestných činů, neomluvená absence 

 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích 

 

Jak získat přístup k osobním údajům a jaká máte práva? 
 

Právo na vznesení námitky 

Každý subjekt údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy) má právo vznést námitku proti zpracování 

osobních údajů, které se ho týkají. 

Osobní údaje používáme, protože je považujeme za nezbytné k zajištění: 

 našich oprávněných zájmů 
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 životně důležitého zájmu 

 je to nezbytné pro splnění smlouvy 

 právní povinnosti 

Máte právo vznést námitku, pokud se zpracováním osobních údajů nesouhlasíte. 

 

Právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů 

Každý subjekt údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy) má právo na odvolání souhlasu k použití 

osobních údajů, které se ho týkají. 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů při určitých činnostech, pro určité účely (např. za účelem prezentace 

fotografie na webových stránkách Správce) můžete kdykoli odvolat. 

Výjimkou jsou případy, kdy se budeme domnívat, že pro další zpracování Vašich údajů za daným účelem existuje 

alternativní důvod. 

 

Požadavky na přístup k osobním údajům 

Každý subjekt údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy) má právo na přístup k osobním údajům, které se 

ho týkají. 

Zároveň po nás můžete požadovat, abychom Vaše údaje upravili, aktualizovali nebo vymazali. Vaší žádosti můžeme 

vyhovět, případně Vás požádat o ověření totožnosti a poskytnutí dalších informací o Vašem požadavku a v souladu se 

zákonem tento Váš požadavek zamítnout, k čemuž vám vždy poskytneme příslušné zdůvodnění.  

Požadavky na poskytnutí dalších kopií takových údajů z naší strany mohou podléhat povinnosti uhradit 

přiměřený administrativní poplatek.  

Vaši žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. 

 

Právo na výmaz 

Každý subjekt údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy) má za určitých okolností právo na výmaz 

osobních údajů, které se ho týkají. 

 

Pro dané údaje musí platit některé z následujících kritérií: 

 údaje již nejsou potřebné k účelu, za kterým byly původně získány a zpracovány 

 svůj dříve udělený souhlas se zpracováním údajů z naší strany jste následně odvolali a neexistuje žádný platný 

důvod k jejich dalšímu zpracování 

 údaje byly zpracovány v rozporu s platným právem (např. způsobem, který není v souladu s GDPR) 

 údaje je nutné vymazat, abychom jako jejich správce splnili své zákonné povinnosti 
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Právo na přenositelnost údajů 

Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě uděleného souhlasu nebo splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, máte 

právo požádat o přenos Vašich osobních údajů k jinému správci údajů. V takovém případě Vaše údaje rovnou 

převedeme nebo Vám poskytneme jejich kopii ve strojově čitelném formátu, pokud to bude technicky proveditelné. 

 

Právo na omezení zpracování 

Každý subjekt údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy) má za určitých okolností právo požadovat 

omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají. 

Mezi okolnosti, za kterých jste oprávněni požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, patří: 

 případy, kdy rozporujete přesnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme 

 případy, kdy vznesete námitku vůči našemu zpracování vašich osobních údajů za účelem prosazení našich 

oprávněných zájmů 

 pokud bude naše zpracování Vašich údajů protiprávní 

Pokud jsme za uvedených okolností Vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany informovat o 

Vašem požadavku na omezené zpracování. 

 

Právo na opravu 

Každý subjekt údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy) má právo na opravu zpracovávaných osobních 

údajů, které se ho týkají. 

Máte také právo požadovat opravu veškerých nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o Vás uchováváme. 

Pokud jsme za takových okolností Vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany informovat o Vašem 

požadavku na provedení oprav. Dle potřeby Vám také sdělíme, kterým třetím stranám jsme nepřesné nebo neúplné 

osobní údaje poskytli. 

 

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu 

Dále máte právo podat stížnost k místnímu dozorovému úřadu.  

Více informací naleznete na webu www.uoou.cz 
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Zabezpečení osobních údajů 
 

Školní systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů: 

 uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu 

 funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní 

funkci ochrany osobních údajů ve škole 

 shromažďování pouze nezbytných osobních údajů  

 zachovávat mlčenlivost  

 neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces 

 školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole 

 ochrana osobních údajů při práci s IT technikou 

 

Abyste získali přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, mohli tyto údaje změnit, nebo pokud se 

domníváte, že došlo ke zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, abyste 

odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany 

osobních údajů, kontaktujte nás. 

 

Škola:  Základní škola a Mateřská škola Hořepník 

 nám. Prof. Bechyně 53 

 394 21 Hořepník 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  

Svazek obcí mikroregionu Stražiště 

Email: martin.carda@straziste.cz 

Úřad pro ochranu osobních údajů: 

Poštovní adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů,  

   Pplk. Sochora 27,  

   Praha 7, 170 00  

Telefon:   (+420) 234 665 111  

Email:    posta@uoou.cz  

 


