Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ZUŠ
R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem,
náměstí T. G. Masaryka 83
1. Obecné nařízení
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data
Protection Regulation) 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.
2. Důvody zpracování osobních údajů
Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:
a) na základě právního předpisu
Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:
•
•
•
•
•
•
•

školní matrika
doklady o přijímání žáků, o průběhu
vzdělávání a jeho ukončování
třídní kniha
záznamy z pedagogických rad
kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků
popřípadě lékařské posudky.

b) na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků
Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu:
•
•
•
•

•
•

seznamy žáků na mimoškolních akcích
seznamy žáků na zahraničních zájezdech
seznamy žáků na soutěžích
fotografie a videozáznamy za účelem propagace
fotografie a videozáznamy za účelem zveřejnění výtvarných a
obdobných děl
fotografie a videozáznamy žáků na výstavách a přehlídkách

Škola nepředává osobní údaje žáků a zákonných zástupců třetím osobám.
3. Podepsání informovaného souhlasu
Učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde zákonný
zástupce/zletilý žák svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas
s poskytováním některých osobních údajů.

4. Práva žáků a zákonných zástupců
•
•
•

právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají
právo na výmaz (toto právo se netýká zákonného zpracování údajů)
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (toto právo se
netýká zákonného zpracování údajů)

Žádosti vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce.
5. Zabezpečení osobních údajů
Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu
pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou
kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole
osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku
shromažďování pouze nezbytných osobních údajů
již nepotřebné údaje skartovat
zachovávat mlčenlivost o údajích
neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces
stanoven účel a způsob provozování kamerového systému
ochrana osobních údajů při práci s IT technikou

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec je zodpovědný za zajištění souladu při zpracovávání osobních
údajů s GDPR nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů v platném
znění ve všech činnostech provozovatele, v nichž dochází k zpracování
osobních údajů.
Pověřenec je nezávislou funkcí v rámci organizace, která je přímo
podřízena statutárnímu zástupci organizace.
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Milan Mračko
Telefon: +420 723 020 872
E-mail: dpo@mudk.cz

