Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem Sokolovská
487/45, 741 01 Nový Jičín, IČO: 00601594 jako správce osobních údajů (dále jen "správce")
v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 2016/679 ze dne 27. 4. 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 "obecné nařízení
o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých
zpracovává osobní údaje.



Osobní údaje Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely
zpracování.



Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich
uchování:
 Jakékoli osobní údaje jsou zpracovávány organizací zákonným způsobem, tedy buď na
základě zákona (právního předpisu), nebo se souhlasem subjektu, jehož údaje se zpracovávají;
údaje jsou poskytovány stručným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem, za použití
jednoznačných a jednoduchých jazykových prostředků.
 Subjekty údajů (žáci, uchazeči a jejich zákonní zástupci), jejichž osobní údaje jsou školou
zpracovávány, jsou informovány prokazatelným způsobem:
- o rozsahu a účelu zpracovávaných údajů;
- zda jde o zpracovávání pro splnění právní povinnosti školy nebo o zpracování na základě
poskytnutého souhlasu;
- o důvodech a lhůtách uložení informací;
- o možnostech subjektu při odvolání souhlasu, o možnosti obracet se na zpracovatele dat, na
možnosti námitek, na právo požadovat omezení zpracování dat, jejich opravu či výmaz.
 Pokud je pro zpracování osobních údajů nezbytný souhlas, pak musí být informovaný,
konkrétní a písemný; zpracování osobních údajů je možné provádět až po získání souhlasu;
písemná podoba souhlasu se uchovává po celou dobu zpracování údajů.
 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona a prováděcích předpisů:
- školní matrika,
- doporučení školského poradenského zařízení,
- doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání, o jeho ukončování,
- záznamy z pedagogických rad,
- kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků, popřípadě lékařské posudky.
 Osobní údaje zpracovávané na základě veřejného zájmu:
- statistické výkaznictví.
 Osobní údaje zpracované podle zvláštních zákonů:
- podněty pro jednání OPSOD,
- podklady žáků pro vyšetření v PPP a SPC,
- hlášení trestných činů, neomluvené absence,
- údaje o zdravotní způsobilosti žáka na školních akcích..
 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu:
- seznamy účastníků školních a mimoškolních akcí pro dodavatele služeb,
- seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,
- zveřejnění výtvarných děl a obdobných děl na výstavách a přehlídkách,













- údaje zveřejňované školou v médiích – web školy, školní facebook, tisk, propagační
materiály,
- kontaktní údaje na zákonné zástupce a jiné osoby, které se podílejí na vzdělávání dítěte,
- citlivé osobní údaje, které byly poskytnuty dobrovolně zákonnými zástupci žáků nebo žáky v
zájmu zajištění jejich specifických potřeb (zvláštní nároky na stravu, režim, zdraví, rodinná
anamnéza, kulturní zvyklosti…).
Účelové omezení:
- osobní údaje jsou organizací shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a
legitimní účely;
- údaje shromážděné pro různé účely nelze spojovat, musí být evidovány a zpracovány
odděleně.
Rozsah osobních údajů zpracovávaných o žácích:
rozsah zpracovávaných informaci je dán:
- právními předpisy, zejména školským zákonem a prováděcími předpisy; jedná se zejména o
údaje pro školní matriku a údaje pro poskytování podpůrných opatření žákům uvedeným v §
16 odst. 9 školského zákona; pokud právní předpisy upraví (změní) rozsah osobních údajů
zpracovávaných školou, škola zajistí informování subjektů, jejichž osobní údaje zpracovává;
- zvláštními účely, které vyplynou z provozu školy; například při zajišťování mimoškolních
akcí (požadavky ubytovatele na seznamy účastníků školy v přírodě, řešení pojistných událostí,
…); při těchto účelech jsou informace od subjektů zpracovávány výhradně na základě
poskytnutého souhlasu.
Rozsah osobních údajů zpracovávaných o zaměstnancích organizace:
- rozsah je dán požadavky právních předpisů, zejména zákoníku práce, zákona o
pedagogických pracovnících, školského zákona a prováděcích předpisů; je stanoven tak, aby
zpracovávané údaje spolehlivě a věrohodně prokazovaly vznik, průběh a ukončení pracovně
právního vztahu zaměstnance, včetně poskytování platu; dále splnění povinností vůči třetím
osobám (např. zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení, finanční úřad) a
předpisů o archivaci.
Rozsah osobních údajů zpracovávaných o uchazečích o zaměstnání v organizaci:
- po uchazečích jsou vyžadovány pouze údaje nezbytné pro posouzení vhodnosti uchazečů v
rámci výběrového řízení (kvalifikace, zdravotní způsobilost, apod.);
- další rozšiřující informace jsou požadovány až po případném rozhodnutí o uzavření pracovně
právního vztahu;
- neúspěšným uchazečům jsou vráceny jimi dodané dokumenty a jejich osobní údaje jsou
vymazány.
Doba uložení osobních údajů:
- pouze po nezbytnou dobu, stanovenou obecně závaznými právními předpisy (zejména pro
archivaci, účetnictví, …).

Pokud Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace zpracovává
vaše osobní údaje, máte právo:
 požadovat od Odborného učiliště a Praktické školy, Nový Jičín, příspěvková organizace
informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Odborným
učilištěm a Praktickou školou, Nový Jičín, příspěvková organizace;
 požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje
zpracovávané Odborným učilištěm a Praktickou školou, Nový Jičín, příspěvková organizace
jsou nepřesné);
 požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Odborným učilištěm a
Praktickou školou, Nový Jičín, příspěvková organizace popřípadě požadovat omezení jejich
zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;





vznést námitku proti zpracování osobních údajů Odborným učilištěm a Praktickou školou,
Nový Jičín, příspěvková organizace.;
požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Odbornému učilišti a
Praktické škole, Nový Jičín, příspěvková organizace.;
podat stížnost dozorovému orgánu.



Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se
zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.



Svá práva vůči Odbornému učilišti a Praktické škole, Nový Jičín, příspěvková organizace
uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.



Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Odborné učiliště a Praktickou školu, Nový
Jičín, příspěvková organizace:
název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz.

V Novém Jičíně 25. 5. 2018
Mgr. Ilona Šustalová
ředitelka

