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Informační povinnost správce a zásady 
ochrany osobních údajů střední školy 

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen Nařízení GDPR), jsou zde následují informace o tom, jak naše organizace zpracovává 
osobní údaje. 

Kdo spravuje vaše osobní údaje? 

Správcem osobních údajů je: 

Název:  Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G  
Sídlo:  Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň  
Zastoupená: RNDr. Lenkou Holubovou, ředitelkou organizace 

Kdo je pověřencem GDPR? 

Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit osobní údaje. 
Pověřencem pro ochranu osobních údajů naší školy je: 

Jméno:  Mgr. Stanislav Marek  
Telefon:  602 109 005  
Mail:  stanislavmarek@seznam.cz  

Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů? 

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost  
u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo se informovat u referenta pro správu osobních údajů přímo 
v organizaci. 

mailto:stanislavmarek@seznam.cz
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Z jakého důvodu zpracovává škola vaše osobní údaje? 

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je.  
Marketingové účely - naše škola nikdy nezpracovává vaše osobní údaje pro účely marketingu. 

Přehled právních titulů zpracovávání osobních údajů: 

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze v souladu s GDPR na základě těchto právních titulů: 

• zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení 
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jde  
o situaci, kdy škola vystupuje jako smluvní partner; 

• zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – většina povinností 
vyplývá ze školského zákona, zákoníku práce a zákona o archivnictví, 

• zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů střední školy dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – těmito 
zájmy jsou zejména ochrana práv školy, zejména ochrana reputace a dobrého jména, ochrana majetku školy, 
ochrana majetku a zdraví žáků, zákonných zástupců i zaměstnanců školy, vymáhání pohledávek školy;  

• zpracování se souhlasem subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – jde spíše o výjimečné zpracování,  
které jde nad rámec plnění zákonných povinností, musí být informovaný, svobodný a konkrétní.  

Účely, k nimž GDPR nevyžaduje váš souhlas: 

Bez souhlasu mohou být osobní údaje ve škole zpracovávány pouze v souladu s GDPR  a dle platné legislativy 
dotčených zákonů. Zde jsou vyjmenovány jednotlivé dílčí účely, které nevyžadují souhlas a využívají výše zmíněné právní 
tituly: 

• přijímací řízení ke střednímu vzdělávání – jde o plnění povinností vyplývajících ze školského zákona, dále jde  
o veřejný zájem školy spočívající v realizaci vzdělávání a zajištění denního režimu dítěte ve škole a oprávněný zájem 
spočívající v potřebě znát historii vzdělávání žáka a zajištění jeho vzdělávacích potřeb; 

• rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání – jde o plnění povinností vyplývajících ze školského zákona; 

• vedení záznamů v třídní knize – jde o plnění povinností vyplývajících ze školského zákona; 

• žádost o přestup do jiné školy – jde o plnění povinností vyplývajících ze školského zákona; 

• uvolnění žáka z vyučování – jde o plnění povinností vyplývajících ze školského zákona; 

• stravování v SŠ – jde o plnění povinností vyplývajících ze školského zákona;; zároveň jde o plnění smlouvy  
o poskytování služeb stravování (škola potřebuje znát např. číslo účtu pro bezhotovostní platby); 

• prezentace školy – jde o oprávněný zájem školy na prezentaci výsledků její činnosti, propagaci školy a hájení jejího 
dobrého jména a pověsti; osobní údaje jsou bez souhlasu zpracovány pouze v rozumně očekává míře; nedochází 
k profilování žáků ani zákonných zástupců na sociálních sítích; 
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• oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení o zahájení individuálního vzdělávání – jde o plnění povinností 
vyplývajících z ustanovení § 34b a § 35 školského zákona; 

• kamerové systémy – jde o oprávněný zájem školy na ochraně majetku školy a majetku, života a zdraví žáků, 
zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy, jakož i třetích osob; 

• pořádání školních soutěží a olympiád – jde o veřejný zájem na zajištění vzdělávání žáků; osobní údaje mohou být bez 
souhlasu předány i organizátorovi soutěže; 

• zveřejňování autorských děl žáků a výsledků školních soutěží a olympiád – jde o veřejný zájem na zajištění 
vzdělávání žáků; zároveň může jít o oprávněný zájem školy na prezentaci jejího dobrého jména a pověsti, což 
zahrnuje i prezentaci sportovních výsledků žáků, školských děl, např. výtvarných či audiovizuálních děl žáků  

• organizování školních výletů – jde o veřejný zájem na zajištění vzdělávání žáků; zároveň jde o oprávněný zájem školy 
na zajištění bezpečného průběhu; také půjde o zpracování na základě plnění smlouvy (úhrada ubytování, stravného 
apod.); 

Zde jsou vyjmenovány právní předpisy (dle důležitosti a četnosti používání), na základě kterých dochází ke zpracování 
osobních údajů bez souhlasu: 

• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,   

• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů 
z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení),  
ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů,  

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  

• zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

• vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů,  
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Účely, k nimž GDPR vyžaduje váš souhlas: 

Následující zpracování jsou zcela dobrovolná a záleží pouze na vás, zda na ně přistoupíte: 

• zveřejňování fotografií vč. profilování na sociálních sítích; 

• další činnosti, které lze považovat za zpracování osobních údajů nad rámec plnění zákonných či smluvních 
povinností, které nelze realizovat na základě oprávněného či veřejného zájmu.  

Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům? 

Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis (např. přihlašování či odhlašování 
zaměstnanců u ČSSZ, zdravotních pojišťoven, FÚ apod.)  

Předáváme osobní údaje do třetích zemí? 

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.  

Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích? 

Střední škola osobní údaje týkající se dítěte uchovává zejména na základě povinnosti stanovené v § 28 školského 
zákona a dále na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a to 
nejen v průběhu vzdělávání dítěte, ale i po jeho skončení v zákonných skartačních a archivačních lhůtách. Uchovávání 
osobních údajů tedy souvisí s povinností vést spisovou službu a pravidly pro skartační řízení. Zákon o archivnictví ukládá 
škole vést spisovou službu a povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií. Jde o zákonnou povinnost,  
a proto jde o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Spisovou službu vedeme v elektronické podobě.  

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny? 

V rámci objektové bezpečnosti dodržujeme několik základních bezpečnostních opatření. Listinná vyhotovení 
dokumentů, ve kterých jsou obsaženy vaše osobní údaje, jsou uložena v šanonech v uzamykatelných spisových skříních 
nebo v uzamčených kancelářích, kde nikdy nezůstávají bez dozoru oprávněných osob. V budově školy je nainstalován 
kamerový systém, a to zejména v místech, kde je zvýšené riziko porušení zabezpečení.  

K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění pedagogičtí pracovníci, nadřízení zaměstnanci, vedení školy a další 
oprávněné osoby, které je potřebují pro svou činnost, např. školní psycholog apod. 

Všichni zaměstnanci nakládají s osobní údaji v souladu s přijatou směrnicí o ochraně osobních údajů. 
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Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Škola zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti. Jedná se o tyto kategorie osobních údajů: 

• základní identifikační údaje žáka a zákonných zástupců – jméno a příjmení, vč. všech příp. dřívějších jmen a příjmení, 
datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, adresa trvalého pobytu, 

• kontaktní údaje žáka a zákonných zástupců – adresa faktického bydliště, osobní telefonní číslo a e-mailová adresa, 
pracovní telefonní číslo a e-mailová adresa, 

• informace ze vzájemné korespondence a komunikace mezi školou a žákem či jeho zákonnými zástupci, 

• informace o vzdělávání žáka — osobní údaje o průběhu vzdělávání, činnosti žáka, jeho tvorbě, výsledcích, 
kázeňských prohřešcích apod., 

• fotografie – školní fotografie, reportážní fotografie ze vzdělávacích, sportovních či kulturních akcí školy.  

Ze zvláštních kategorií osobních údajů, kterým věnujeme zvláštní pozornost, zpracováváme: 

• informace o zdravotním stavu žáka nebo s ním související – zejména údaje o očkování, zdravotních omezeních, 
akutních i chronických chorobách, alergiích, úrazech a psychologických diagnózách; vždy jen pokud jsou nezbytné 
pro výkon činnosti školy a vzdělávání žáka; 

• osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů – informace o soudních řízeních a přestupcích, 
proviněních či trestných činech žáka, pokud souvisejí s činností školy a vzděláváním žáka.  

Jste povinni předávat škole osobní údaje? 

Zpracování osobních údajů pro účely, ke kterým nevyžadujeme váš souhlas, je zákonnou či smluvní povinností, popř. je 
nezbytné pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů či pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci, zejména zajištění přijímací řízení žáka jeho vzdělávání. V těchto případech je zákonný 
zástupce povinen škole předat osobní údaje již v průběhu přijímacího řízení, neboť škola by bez těchto údajů nebyla 
schopná zajistit plnění právních povinností, kterými je například zajištění zdraví dětí, vedení zákonem uložené 
dokumentace a evidence žáků či plnění cílů školního vzdělávání uložených školským zákonem. 

Zpracování osobních údajů pro účely, ke kterým GDPR vyžaduje váš souhlas je zcela dobrovolné. Takové zpracování 
osobních ukončíme ihned, jakmile souhlas odvoláte, a osobní údaje nám vůbec nemusíte poskytnout.  

Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva? 

V souladu s ustanoveními čl. 12 až 22 nařízení GDPR mohou subjekty uplatnit svá práva. 

• právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR) – žáci a jejich zákonní zástupci mohou požadovat 
informace o tom, jaké údaje o nich organizace zpracovává; 
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• právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR) – žáci a jejich zákonní zástupci mají právo požádat o opravu 
neúplných či nesprávných osobních údajů, které se jich týkají; tím není dotčena povinnost hlásit změny týkající se 
osobních údajů a uvádět škole správné a úplné osobní údaje potřebné k realizaci vzdělávání; 

• právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR) – v určitých stanovených případech má žák a zákonný 
zástupce právo požadovat, aby škola osobní údaje vymazala; mezi takové případy patří například, že zpracovávané 
údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné; škola osobní údaje sama maže po uplynutí doby nezbytnosti, 
tj. zejména příslušné skartační lhůty automaticky; subjekt údajů se však může na školu se svou žádostí kdykoliv 
obrátit; žádost subjektu údajů pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo subjektu údajů na výmaz může 
mít škola povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení bude subjekt údajů detailně 
informován; 

• právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR) – škola zpracovává osobní údaje žáků  
a zákonných zástupců pouze v nezbytně nutném rozsahu; pokud by však žák či zákonný zástupce měl pocit, že škola 
překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, může žák či zákonný zástupce podat žádost, 
aby jeho/její osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje 
zpracovány v omezeném režimu (pouze uchovávány); žádost subjektu údajů pak podléhá individuálnímu posouzení 
a o jejím vyřízení budete detailně informován; 

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR) – v případech zpracování osobních 
údajů žáků a jejich zákonných zástupců na základě právního titulu oprávněného nebo veřejného zájmu mají žáci  
a jejich zákonní zástupci právo vznést námitku proti zpracování; v takovém případě škola provede balanční test  
(test proporcionality), ve kterém porovná protichůdné zájmy, a vznesenou námitku vyhodnotí; 

• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – žák nebo zákonný zástupce se může kdykoliv obrátit  
s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem  
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; více informace lze nalézt na webové stránce www.uoou.cz. 

V případě zpracování na základě souhlasu máte právo souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena 
zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.  

V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům? 

• Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. 

• Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. 

• Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.  

Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby? 

Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít 
od ní plnou moc. 

http://www.uoou.cz
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Jakým způsobem můžete takovou žádost podat? 

Škola přijímá žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou. 

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů 
žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací. 

Způsoby ověření totožnosti: 

• Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů. 

• Prokázání se platným občanským průkazem 

Jiný způsob ověření není přípustný. 

Žádost obvykle vyřídíme obratem, nejpozději však do jednoho měsíce od podání. Podání žádosti je bezplatné. 

Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat. 

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však 
není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, 
že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.  

Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně? 

V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost 
u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,  
telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444, Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na 
elektronickou adresu úřadu), E-mail: posta@uoou.cz; Datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz

mailto:posta@uoou.cz
https://www.uoou.cz
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