ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO, OKRES KLADNO
ŠKOLSKÁ 284, SMEČNO, 273 05
příspěvková organizace
tel.: 317 471 401-5
IČ 48705721

Vážení rodiče;
dnem 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. V této
souvislosti máme povinnost informovat Vás, že zpracováváme osobní údaje žáků školy a v té souvislosti i
Vaše osobní údaje. Povinností správce osobních údajů, v daném případě naší školy, je také informovat
subjekty osobních údajů, tedy Vás, o právech, která v souvislosti se zásadami ochrany osobních údajů
máte.
Vaše osobní údaje jsme získali v rámci zápisu do školy a z následných informací. Dále je zpracováváme
pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění povinností, které nám ukládá zákon 561/2004 Sb., školský
zákon.
Vaše osobní údaje bez Vašeho předchozího písemného souhlasu nikomu jinému, než státu do jednotné
evidence, nepředáváme. Snažíme se minimalizovat jejich zpracování a zajistit jejich ochranu před možným
zneužitím.
Vaše osobní údaje v minimálním rozsahu rovněž zpracováváme v souvislosti s plněním dalších studijních
povinností (např. zajištění ubytování v rámci školou pořádaných akcí, kde ubytovatel požaduje jmenný
seznam ubytovaných, evidujeme docházku do školy, a třeba nemocnost). Takové evidence vedeme na
základě povinnosti uložené škole ve veřejném zájmu.
Vaše osobní údaje nezpracováváme žádným automatizovaným systémem.
Okamžikem ukončení školní docházky končí zpracování osobních údajů žáků i Vás, jejich rodičů.
Osobní údaje žáků jsou i po ukončení školní docházky uloženy v naší škole a následně budou, v souladu se
zákony, archivovány.
Pro případ, že bude třeba v době trvání školní docházky zpracovávat či předávat osobní údaje dětí či Vaše z
jiného důvodu, než důvodu souvisejícího s veřejnoprávním posláním školy, si Vás vždy dovolíme požádat o
souhlas se zpracováním osobních údajů v dané, konkrétní věci.
Máte právo požadovat kdykoli informaci o tom, jak a v jakém rozsahu osobní údaje žáků, respektive Vaše,
zpracováváme, máte i právo na opravu nebo výmaz osobních údajů či právo vznést námitku proti jejich
zpracování, mimo těch údajů, které jsme povinni vést ze zákona. Máte právo na přenositelnost osobních
údajů.
Naše škola, jako veřejný subjekt, jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je JUDr. Jana
Burleová, advokátka, se sídlem ve Slaném, B. Václavka 923. Můžete se s ní spojit na telefonním čísle: 910
081 084 nebo na e-mailové adrese: poverenec@centrum.cz.
Úkolem pověřence je monitorovat soulad reálného zpracování osobních údajů naší školou s obecným
nařízením o ochraně osobních údajů, poskytovat pomoc či radu při uplatňování Vašich požadavků v oblasti
ochrany osobních údajů a dbát na bezpečnost Vašich osobních údajů.
Orgánem dozoru je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
telefon pevná linka: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, kde můžete případně uplatnit stížnost, pokud s
naším postupem nebudete nespokojeni.
Ve všech věcech týkajících se Vašich osobních údajů se, prosíme, obracejte na třídního učitele.
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