Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)
Správce OÚ: Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice,
sídlo správce: Nádražní ulice 200, 560 02 Česká Třebová,
IČ: 70882452
telefon: 465 531 055
e-mail: radim.kolar@zsnadrazni.cz

Pověřenec pro OÚ: Mgr. Karel Honl, e-mail: karel.honl@ceska-trebova.cz, tel. +420 603 574 633, kontaktní doba: úterý 12:00-15:00 hod.
Osoba, jejíž OÚ jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od správce údajů
přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na
přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat. Informace o případném předávání
osobních údajů do jiných států jsou uvedeny ve sloupci „Příjemci OÚ“. OÚ zveřejněné prostřednictvím internetu (např. webové stránky správce,
sociální sítě atp.) jsou potenciálně přístupné ke zpracování osobami odlišnými od správce i v třetích zemích.
Uvedený správce osobních údajů zpracovává tyto osobní údaje:

Kamerový systém

Zákonnost
zpracování
f)

Objednávka obědů

b)

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
Evidence vydaných obědů, Objednávka obědů

Čipování – vstup

b), c)

Školní matrika

a), b), c)

Evidence vstupů a odchodů ze školy
Zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
Zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon, § 28
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a
studentů

Název agendy

Účel zpracování

Rozsah zpracování

Ochrana majetku dětí a školy, zdraví dětí

V případě úrazu:
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a
studentů

Videozáznam – vstup do budovy školy 1. stupně,
východ ze šaten a oplocený areál školního hřiště
Na základě zákona:
Jméno, příjmení, datum narození
Na základě souhlasu:
číslo účtu na vrácení přeplatku
Jméno, příjmení, čas příchodu

Policie ČR, Městská
policie Česká Třebová

Žák:
Na základě zákona:
Jméno, příjmení, třída, rodné číslo, datum narození,
místo narození, místo trvalého pobytu, státní
příslušnost, zdravotní pojišťovna

OSPOD, školy (např. při
přestupu žáka), subjekt
OÚ, zřizovatel školy,
další příslušné orgány
veřejné moci a státní
instituce

Na základě souhlasu:
Audiovizuální záznam, e-mail, telefonický kontakt
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Příjemci OÚ

Doba uložení
agendy
Max. 3 dny
Spisový a
skartační řád

Školní rok

Spisový a
skartační řád

Přijetí k základnímu
vzdělávání - žádost

c)

Plnění zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon

a)

Oprávněný zájem školy znát historii vzděl. a znát
potřeby

Zákonný
zástupce:
Na základě zákona:
Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, telefonní
spojení, adresa pro doručování
Na základě souhlasu:
E-mail
Na základě zákona:
Žák:
Jméno, příjmení, datum narození, místo nar. Státní
přísl., bydliště

Příslušné orgány
veřejné moci a státní
instituce

Spisový a
skartační řád

Příslušné orgány
veřejné moci a státní
instituce, školy

Spisový a
skartační řád

Zdravotní pojišťovny,
OSSZ, finanční úřad,
subjekt OÚ, zřizovatel
školy, další příslušné
orgány veřejné moci a
státní instituce

Spisový a
skartační řád

Subjekt OÚ, dodavatel,
odběratel, zřizovatel,
další příslušné orgány
veřejné moci a státní
instituce

Spisový a
skartační řád

Subjekt OÚ, dodavatel,
odběratel, zřizovatel,
další příslušné orgány

Spisový a
skartační řád

Adresa MŠ, opak. zápis, zdr. stav, zvl. zájmy, zájem o
ŠD a ŠJ
Zákonný zástupce:
Jméno, příjmení, bydliště

Přijetí k základnímu
vzdělávání - rozhodnutí

c)

Na základě souhlasu:
telefon
Na základě zákona:
Žák:
Jméno, příjmení, datum narození, RČ, bydliště,
datum přijetí, datum zahájení pov. škol. docházky
Na základě zákona:
Jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, místo
narození, datum narození, rodné číslo, rodinný stav,
státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, adresa
trvalého pobytu, vzdělávání a kvalifikace, průběh
dosavadního zaměstnání, zdravotní stav
Na základě souhlasu:
číslo účtu, vyživované děti, jazykové znalosti, adresa
příbuzných – na kterou má být v případě mimořádné
události podána zpráva, číslo OP, telefon, e-mail
Žáci:
Jméno, příjmení, třída,
Zaměstnanec: Jméno, příjmení
Dodavatel, odběratel: název, sídlo, IČ, popř. jméno,
příjmení, datum narození, telefon

Plnění zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon

Mzdová a personální
agenda

b), c)

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, Nařízení vlády č.
564/2006 Sb. O platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, Občanský zákoník

Účetnictví

b), c)

Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

Účetnictví ŠJ

b), c)

Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Žáci:
Jméno, příjmení, třída,
Zaměstnanec: Jméno, příjmení
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Dodavatel, odběratel: název, sídlo, IČ, popř. jméno,
příjmení, datum narození, telefon
Jméno, příjmení, čas přístupu zaměstnance

veřejné moci a státní
instituce

ČŠI – Inspis Data,
Zdravotní pojišťovny,
Kooperativa pojišťovna,
a.s.,
Vienna Insurance
Group, Oblastní
inspektorát práce pro
Královéhradecký kraj a
Pardubický kraj, další
příslušné orgány
veřejné moci a státní
instituce
Subjekt OÚ,
T-Mobile Czech
Republic a.s
Příjemce el.
Komunikace, příslušné
orgány veřejné moci a
státní instituce
Druhá smluvní strana,
veřejnost (Registr
smluv),
další příslušné orgány
veřejné moci a státní
instituce
Veřejnost

Spisový a
skartační řád

Po dobu
souhlasu
Spisový a
skartační řád
Spisový a
skartační řád

Elektronický
zabezpečovací systém
Úrazy

f)

Ochrana majetku školy

b), c)

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a
studentů
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb.
Občanský zákoník

Žáci:
Jméno, příjmení, datum narození, třída, místo
trvalého pobytu, jméno a příjmení zákonného
zástupce, adresa trvalého pobytu zákonného
zástupce, zdravotní pojišťovna žáka, zdravotní stav
Zaměstnanec:
Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého
pobytu, zdravotní pojišťovna zaměstnance, zdravotní
stav

Telefony

b)

Evidence a vyúčtování služebních a osobních
telefonních čísel

Elektronické podpisy

c)

Zákon č. 297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce

Jméno, příjmení, adresa, datum narození, tel. Číslo
Souhlas:
e-mail
Jméno, příjmení, rodné číslo, funkce, číslo OP, E-mail

Agenda smluv

b), c)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název, sídlo, IČ, popř. jméno, příjmení, datum
narození, telefon

Webové stránky

a), c), e)

Informovanost veřejnosti a plnění zákonných
povinností
Zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon,
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Jméno a příjmení pedagogů, e-mailové adresy, název
školy, IČ, adresa, telefon, audiovizuální záznamy žáků
a zaměstnanců

Fotodokumentace

a), e)

Informovanost veřejnosti

Fotografie žáků a zaměstnanců

Subjekt OÚ, veřejnost

Školská rada

c)

Zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon, § 167

Jméno, příjmení, e-mail

Veřejnost

Dokumentace školy

c), a)

Zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon
Např. protokoly a záznamy o provedených kontrolách
a inspekční zprávy, vnitřní směrnice školy

Jméno a příjmení zaměstnance, funkce

příslušné orgány
veřejné moci a státní
instituce
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Školní rok

Spisový a
skartační řád
Spisový a
skartační řád

Spisový a
skartační řád

3 roky

Lékařské prohlídky

a)

Vyhláška č. 79/2013 Sb., Vyhláška o provedení
některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách,
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Jméno, příjmení, datum narození, zdravotní stav,
funkce

Subjekt OÚ

Spisový a
skartační řád

Zákonnost zpracování:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se zpracováním svých osobních údajů udělil subjekt údajů souhlas pro jeden či více konkrétních účelů (platný souhlas uděluje osoba starší 16 let).
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu OÚ.
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