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Základní informace o škole jako správci osobních údajů
Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí, se sídlem Wagnerovo náměstí 458, 266 01 Beroun,
identifikátor zařízení 600 043 037 („dále jen „škola), je správcem ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
„nařízení“). Na školu je možné se obracet prostřednictvím datové schránky ID: adxmjpn, emailem: skola@zswagnerka.cz , nebo poštou na adrese Wagnerovo náměstí 458, 266 01 Beroun.

Co jsou osobní údaje
Nařízení je popisuje jako informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Abyste
si to dokázali lépe představit, řekněme si to raději na příkladech. Typickými osobními údaji mohou
být jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa bydliště, rodné číslo, pohlaví, státní občanství,
stát, ve kterém platíte daně, druh a číslo dokladu totožnosti. Přitom platí, že z daného údaje nebo
kombinace takových údajů musí být možné identifikovat konkrétního člověka.

Údaje, které zpracováváme
Velkou část osobních údajů o žácích a jejich zákonných zástupcích škola zpracovává, protože jí to
přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (zejména zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základní, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Takto
zpracováváme identifikační údaje, především jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství,
místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o
zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro
doručování písemností, telefonické spojení. Tyto osobní údaje jsou pak zpracovány za účelem
vedení školní matriky, vedení dokladů o přijímání žáků ke vzdělávání, jeho průběhu a ukončování
(žádost o přijetí, zápisní lístek, žádost o přestup, žádost o uvolnění ze školní docházky, sdělení o
vzdělávání žáka v cizině, přihláška do školní družiny, katalogové listy, vedení třídních knih a
jiných dalších povinností, které škola má.
Na základě dalších zákonů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění) zpracováváme osobní identifikační údaje o našich zaměstnancích. Takto
zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších
platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje.
Na základě uzavřených smluv zpracováváme osobní údaje našich dodavatelů, či jejich zástupců,
pokud jsou fyzickými osobami.
Na základě oprávněného zájmu zpracováváme některé osobní údaje při pořádání sportovních, či
vědomostních soutěží.
Škola nehodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly
shromážděny.

IČO: 70975001
Datová schránka: adxmjpn

stránka 1 [2]

IZO: 002 050 633
Bank. účet: 51-4870440227/0100

Doba po kterou jsou Vaše osobní údaje uloženy
Škola má Vaše osobní údaje uloženy na dobu na jakou jí to ukládají zákony, nebo po dobu
určenou dle spisového řádu školy.

Předávání osobních údajů
Škola předává osobní údaje o žácích na základě zákona dalším subjektům - Ministerstvu školství
a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Osobní údaje škola nepředává do nečlenských států Evropské Unie ani mezinárodní organizaci.
Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně
profilování.

Vaše práva
Nařízení Vám zaručuje celou řadu práv. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a dalším
souvisejícím informacím. Kdykoliv budete chtít vědět, jaké Vaše osobní údaje škola zpracovává.
Když se domníváte, že škola zpracovává nepřesné osobní údaje, máte právo na jejich opravu nebo
doplnění. Dále můžete požádat o vymazání nebo omezení zpracování Vašich údajů, škola si ale
vždy musí ponechat ty údaje, u kterých je to vyžadováno zákonem. Dalším Vaším právem je rovněž
právo na přenositelnost Vašich údajů. Máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů,
které provádíme na základě našeho oprávněného zájmu. Škola musí vyřídit Vaši žádosti, do
jednoho měsíce od toho, kdy ji od Vás dostaneme. Tuto lhůtu může škola v případě potřeby a s
ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Dále se svými podněty nebo
stížnostmi můžete obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00
Praha 7 – Holešovice.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech
souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení.
Antonín Leopold, email: poverenec@zswagnerka.cz

stránka 2 [2]

