
Oznamovací povinnost ke GDPR 

Naše škola, příspěvková organizace Zlínského kraje, je správcem osobních údajů (a zvláštních 
kategorií osobních údajů). Spadají sem žáci, jejich zákonní zástupci (dále ZZ) a další osoby, které 
přichází do styku se školou, nebo jim škola poskytuje některé služby (stravování, ubytování, 
pronájem prostor apod…). 

Veškeré činnosti související se zpracováváním osobních údajů (dále jen OÚ) se řídí nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 

„Nařízení“), a dále zákonem č. 110/2019 Sb. ze dne 24. dubna 2019 o zpracování osobních údajů. 

Škola vytváří podmínky a opatření, aby její činnosti při zpracování OÚ byly v souladu s výše 

uvedenými dokumenty. 

 Chceme vás touto cestou seznámit jaké OÚ zpracováváme a na základě jakých zákonných 

důvodů: 

- Přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků, zajištění jejich vzdělávání, školní průkazy, 

- Zajištění odborného výcviku nebo odborné praxe ve škole a u sociálních partnerů, 

- Zapojení žáků a pracovníků do projektů EU (např. Erasmus+…), organizace exkurzí, 

sportovních a výměnných pobytů v ČR i zahraničí, žádosti o dotace a projekty, 

- Zajištění stravování žáků, případně cizích osob za úplatu, a ubytování žáků na DM, 

- Evidence úrazů, uchazečů o zaměstnání a výběrová řízení uchazečů o zaměstnání, 

- Pracovně právní a mzdová agenda, ochrana osob a majetku, 

- Vedení účetnictví, zajišťování objednávek a služeb pro hlavní i vedlejší činností školy, 

- Prezentace školy a žáků v písemné i elektronické formě i na webu školy. 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon 

v platném znění, pokynů EU k projektům a dalším právním ustanovení např. Zdravotních 

pojišťoven, Finančních úřadů a dalších státních orgánů. Délka uchovávání osobních údajů se řídí 

skartačním řádem školy, směrnicemi EU k projektům a dalšími právními ustanoveními orgánů 

státní správy ČR. OÚ nejsou předávány třetím osobám, pokud pro to nejsou zákonné důvody. 

Práva subjektů osobních údajů se řídí ustanoveními Nařízením EU v článcích 15 až 21, 

prostřednictvím pověřence GDPR školy.  
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