
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 

 
 

Vážení žáci a vážení rodiče, 

 

toto prohlášení jsme pro Vás připravili, abychom Vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, 

zpracováváme, používáme a chráníme osobní údaje Vás, žáků a jejich zákonných zástupců.  

 

S osobními údaji žáků a jejich zákonných zástupců nakládáme v souladu s platnou legislativou, 

zejména se zákonem č. 201/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). 

 

I. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, příspěvková organizace 

IČ 611 00 234 

se sídlem Hrabákova 271, Příbram II, PSČ 261 80  

(dále jen „SOŠ A VOŠ PŘÍBRAM“) 

 

 

II. KDO JE POVĚŘENCEM PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDr. Irena Mandíková, e-mail: mandikova@spspb.cz,  
tel.: + 420 776 861 532. 
 
Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování 
a ochraně Vašich osobních údajů.  

 
III. ZA JAKÝM ÚČELEM A NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO ZÁKLADU OSOBNÍ ÚDAJE 

ZPRACOVÁVÁME  

 
Osobní údaje zpracováváme: 
a) bez Vašeho souhlasu, a to z důvodu plnění právní povinnosti, na základě plnění smlouvy či na 

základě našeho oprávněného zájmu, nebo 

b) na základě Vašeho souhlasu. 

 
 
IV. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME 

 
V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem 

zpracováváme: 

 

 

mailto:mandikova@spspb.cz


žáci 

základní identifikační a 

kontaktní údaje žáka 

Jméno a příjmení 

datum narození, rodné číslo 

bydliště 

pohlaví 

státní příslušnost 

zdravotní pojišťovna 

údaje vztahující se ke 

vzdělávání žáků 

třída 

osobní spisy žáků 

hodnocení žáků 

práce žáků 

vysvědčení 

třídní knihy 

individuální plány žáků 

účast na sportovních a 

kulturních akcích 

údaje vztahující se k docházce 
docházka 

omluvné listy 

údaje o zdravotní způsobilosti 

zdravotní omezení, 

znevýhodnění nebo postižení 

úrazy 

fotografie  

zákonní zástupci a jiné 

kontaktní osoby určené 

zákonnými zástupci 

jméno a příjmení 

bydliště 

e-mail, telefonní číslo 

 

 

 

V. ZDROJE, ZE KTERÝCH ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE  
 
Osobní údaje získáváme přímo od žáků, příp. jejich zákonných zástupců, a to např. z přihlášky k přijetí 

do SOŠ A VOŠ PŘÍBRAM, z přihlášky do školní jídelny, a další osobní údaje získáváme v průběhu studia 

žáků na SOŠ A VOŠ PŘÍBRAM v rámci hodnocení žáků, kontroly jejich docházky apod.  

 

VI. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME  
 
Při zajišťování naší činnosti využíváme služeb externích poskytovatelů, kteří pro nás zajišťují např. 
správu IT, právní poradenství. V určitých případech musí být těmto poskytovatelům pro účely plnění 
jejich povinností předány osobní údaje žáků, příp. zákonných zástupců. Se všemi těmito externími 
poskytovateli máme uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se 
poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování našich standardů pro zabezpečení 
osobních údajů 
 
Za určitých okolností jsme povinni sdílet osobní údaje žáků, příp. jejich zákonných zástupců, se třetími 

osobami mimo výše uvedené poskytovatele, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany 

osobních údajů. Jedná se zejména o orgány činné v trestním řízení (Policii ČR, státní zastupitelství), 



správní orgány (finanční úřady, OSPOD), finanční instituce (banky, pojišťovny) a zřizovatele – Krajský 

úřad Středočeského kraje.  

 

VII. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EHP 
 
Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. 

 

VIII. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních 

údajů a v souladu s platným skartačním plánem jsou pak zlikvidovány nebo archivovány. Osobní 

údaje, které zpracováváme se souhlasem žáků, příp. jejich zákonných zástupců, uchováváme pouze 

po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.  

 

IX. PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Při zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném 

zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž 

osobní údaje SOŠ A VOŠ PŘÍBRAM zpracovává. 

 
Pakliže SOŠ A VOŠ PŘÍBRAM zpracovává osobní údaje, náležejí žáka či zákonného zástupce žáka při 

naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich 

osobních údajů: 

a) právo na přístup k osobním údajům  

Máte má právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, komu 

osobní údaje předáváme a kde je získáváme, jakož i to, zda osobní údaje zpracovává někdo 

jiný, a jaká máte další práva související se zpracováním osobních údajů. Pokud si nejste jistí, 

které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, 

které se vás týkají, zpracováváme či nikoliv, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k 

těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup můžete požádat o kopii zpracovávaných 

osobních údajů, přičemž první kopii poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem. 

b) právo na vysvětlení, opravu, resp. doplnění, osobních údajů 

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte 

právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.  

c) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů 

V některých případech máte právo, abychom osobní údaje vymazali. Osobní údaje bez 

zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:  

 - osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které je zpracováváme, 

 - odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž 

zpracování je souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje 

potřebujeme nadále zpracovávat, 

 - využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které 

zpracováváme na základě oprávněného zájmu a v této souvislosti shledáme, že již žádné 



takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se 

domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně 

závaznými předpisy.  

 Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro 

splnění našich právních povinností nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. 

d) právo na omezení zpracování osobních údajů 

 V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování 

osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k 

označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací 

zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po 

omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:  

- popíráte přesnost osobních údajů, než bude ujasněno, jaké údaje jsou správné;  

- vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec 

toho, co zpracovávat musíme), ale vy bude před výmazem takových údajů upřednostňovat 

pouze jejich omezení (např. pokud budete očekávat, že byste nám v budoucnu takové 

údaje stejně poskytli), 

- vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je 

požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku 

proti zpracování.  

Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování osobních 

údajů omezit. 

d) právo na přenositelnost osobních údajů 

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pro účely jejich předání 

jinému správci. 

e) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě 

našeho oprávněného zájmu. My přestaneme vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat, pokud 

nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. 

f) právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů 

Je-li zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoliv 

odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, 

který byl dán před jeho odvoláním. 

g) právo podat stížnost 

Shora popsaná práva můžete u nás uplatnit písemně či e-mailem, a to na kontaktních údajích 

uvedených níže.  

Stejně tak se můžete se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je: 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7 

tel.: 234 665 111 



web: www.uoou.cz 

 

X. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, 

uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete na nás obracet na našeho pověřence 

pro ochranu osobních údajů: 

  

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, příspěvková SOŠ A VOŠ PŘÍBRAM 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

JUDr. Irena Mandíková 

Hrabákova 271 
261 80 Příbram II 
 
e-mail: mandikova@spspb.cz 
tel.: + 420 776 861 532 

 

Žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve výjimečných 

případech, zejména z důvodu složitosti požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva 

měsíce. O takovém případném prodloužení vás budeme informovat.  

 

Dne 1.6.2019 

 

PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel 

http://www.uoou.cz/
mailto:mandikova@spspb.cz

