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Informace o zpracování osobních údajů 

 

1. Správce osobních údajů a pověřenec pro školu 

1.1 Základní škola a Mateřská škola Kozolupy, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů 

zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je 

možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 

9kxkzz8, emailem na adrese zskozolupy@volny.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská 

škola Kozolupy, Kozolupy 1, 330 32 Kozolupy. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních 

případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu 

nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění 

práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše 

uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na 

základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.  

1.2 Jmenovaným pověřencem pro školu:  MAS Radbuza, z.s.; nám. ČSA 24; 333 01 Stod; IČ: 22897461; 

tel.: +420 720 021 963, +420 725 830 833; e-mail: gdpr@mas-radbuza.cz 

                                                                     

2. Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend  

2.1 Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: 

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo 

studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo 

pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, 

nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně 

dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích 

vzdělávání ve škole;  vzdělávací program; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o 

mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech 

vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke 

vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení 

vzdělávání (přestup na jinou školu)ve škole.  

2.2 Výše vymezené údaje v anonymizované podobě se dále v souladu s ustanovením § 28 odst. 5 a 6 

zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předávají ve formě statistických informací/výkazů 

krajskému úřadu (KÚ PK), ORP Nýřany, OÚ Kozolupy, MŠMT , matrika.uiv.cz, atd. 

2.3 v relevantních případech informaci o tom, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů 

příslušné školy či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo 

základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je 

subjektem údajů dítě (např. zájem na zajištění bezpečnosti ve škole). 

 

3. Další informace pro subjekt/poskytovatele osobních údajů 

 právo na přístup k osobním údajům 

 právo udělit souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec zákona, vyhlášek, atd. 

 právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů(čl. 6 nařízení) 

 právo na výmaz osobních údajů (tzv.“práva být zapomenut“), nejsou-li již potřebné pro 

účely, pro které byly shromážděny či zpracovány (čl. 17 nařízení) 
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 právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:                             

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace,                                                                         

b) pro splnění právních povinností, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo jejího 

členského státu, které se na správce vztahuje,  

       c) pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,                                                                                         

       d) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,                                                                        

       e) pro účely archivace ve veřejném zájmu 

    f) pro účely vědeckého či historického výzkumu 

           g) pro statistické účely (v souladu s článkem 89 odst.1 GDPR) 

           h) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 

 právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 nařízení) 

 právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení) 

 právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení) 

 právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů) 

 zavedení institutu pověřence (čl. 37-39 nařízení) 

 úprava postupu, jakým se může subjekt údajů obracet na správce či zpracovatele (čl. 12 

nařízení) 

 povinnost vedení záznamů o činnostech zpracování (čl. 30 nařízení) 

 zpřísnění podmínek předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním 

organizacím (čl.44 a násl. Nařízení) 

 

 

 

 


