ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
Krhanice 149, 257 42 Krhanice

Základní škola Krhanice
Krhanice 149
257 42 Krhanice
(dále jen „škola“)
OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Základní škola Krhanice je správcem i zpracovatelem osobních údajů v souladu s požadavky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).
Základní škola Krhanice zpracovává kategorie osobních údajů zejména za účelem:
a) přijímání žáků k základnímu vzdělávání,
b) zajišťování základního vzdělávání žáků ve smyslu zákona č. 581/2004, školského zákona
(školní matrika, třídní knihy, zápisy o úrazech),
c) zajišťování základního vzdělávání podle zvláštních předpisů (spolupráce s OSPOD,
vyšetření v PPP, přestupky a protiprávní jednání, absence, zdravotní způsobilost),
d) zajišťování vzdělávání žáků na základě udělených souhlasů,
e) zajišťování vzdělávání žáků ve školní družině,
f) zajišťování stravování žáků ve školní jídelně.
Sdělování informací:
Osobní údaje se nesdělují třetím stranám, kromě těch subjektů, se kterými má škola smlouvu
o zpracování osobních údajů ( správce sítě, účetní) nebo na základě uděleného souhlasu, který
vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním
osobních údajů za daným účelem s možností udělený souhlas kdykoliv odvolat. Osobní údaje
lze poskytnout třetím stranám i na základě plnění právních povinností, které se na školu
vztahují.
Pokud dostane zákonný zástupce přístupové údaje do elektronického systému (např.
klasifikace Bakaláři), je sám zodpovědný za to, že jej bude držet v tajnosti.
Práva poskytovatele osobních údajů dle příslušných článků GDPR:
1) vznést námitku proti zpracování (čl. 21),
2) přistupovat k osobním údajům a nahlížet do nich (čl. 15),
3) požádat o nezbytné změny k zajištění přesnosti a aktuálnosti osobních údajů (čl. 16),
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4) omezit rozsah zpracovávaných osobních údajů (čl. 18),
5) výmaz osobních údajů, být tzv. „zapomenut“ (čl. 17)
6) odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
7) podat proti zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ (čl. 77)
Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu
osobních údajů, který plní úkoly dle čl. 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení
dotazů, požadavků nebo žádostí.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Aleš Papoušek
e-mail: poverenec.zskrhanice@seznam.cz
tel.: 733 120 090

V Krhanicích dne 25. 5. 2018

Mgr. Bc. Věra Ráblová
ředitelka školy
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