Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
pro zákonné zástupce žáků

Kdo je správce osobních údajů a proč Vás informujeme?
Správcem osobních údajů je Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900, příspěvková organizace, se
sídlem: 106 00 Praha 10, Švehlova 2900/12, IČ: 65993276 zastoupená ředitelkou Mgr. Evou Čuříkovou,
tel. 272 652 023, email curikova@zssvehlova.cz. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing.
Kamil Vašák, MBA, tel. 724135735, email: vasak@gdpr-umime.cz.
Abychom mohli řádně plnit své zákonné povinnosti a současně chránit oprávněné zájmy školy,
potřebujeme o Vás a dítěti, jehož jste zákonným zástupcem, zpracovávat určité osobní údaje. Níže
bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budeme s těmito osobními údaji nakládat.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
V rámci vzdělávání dítěte, jehož jste zákonným zástupcem, budeme zpracovávat následující kategorie
údajů:
- Identifikační údaje Vaše a dítěte, jehož jste zákonným zástupcem, zejména jméno, příjmení, adresa
bydliště, datum narození.
- Kontaktní údaje: údaje, na jejichž základě Vás můžeme v případě potřeby kontaktovat. Jméno, příjmení
a kontakt osoby určené Vámi pro kontakt v naléhavých případech.
- Údaje o vzdělávání a chování dítěte, údaje při kariérním poradenství, individuálním či speciálním
vzdělávacím plánu: veškeré údaje vyžadované školským zákonem v souvislosti se vzděláváním a chováním
dítěte, jehož jste zákonným zástupcem. Dále veškeré údaje související s kariérním poradenstvím,
individuálním či speciálním vzdělávacím plánem.
- Údaje z porad, komisí a metodických sdružení: údaje z porad, záznamy z hospitačních hodin, záznamy ze
schůzek předmětových komisí a metodických sdružení.
- Údaje v souvislosti se školními akcemi, jako jsou např. škola v přírodě, plavání, zájmové kroužky.
- Údaje o úrazech, seznámení žáků se zásadami pro používání elektrických spotřebičů ve škole. V případě
úrazu veškerá dokumentace vyžadovaná zákonem a dále potřebná pro vyřízení nároků.
- Fotografie vč. společných fotografií s jinými osobami, přičemž pro zpracování a použití fotografií Vás požádáme
o souhlas.
- Údaje, které nám dále poskytnete, např. identifikační a kontaktní údaje třetích osob pro vyzvedávání
dítěte ze školy.

K čemu osobní údaje používáme?
Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro řádné plnění zákonných povinností školy a pro
ochranu oprávněných zájmů školy. V případě fotografií s Vaším souhlasem pro prezentaci školy, resp.
školních úspěchů dětí. Pokud neposkytnete uvedené osobní údaje, nebudeme moci zajistit výše
uvedené.
Uvedené osobní údaje používáme zejména k zajištění:
 řádné identifikace žáka a Vás jako jeho zákonného zástupce
 možnosti Vás kontaktovat, pokud je to nutné
 vzdělávání dítěte a evidencí podle zákona
 informování Vás o prospěchu a chování dítěte
 bezpečnosti dítěte
 provozu školní družiny









řádného odchodu dítěte ze školy
kariérního poradenství a zajištění speciálního a individuálního vzdělávacího plánu
zajištění hromadných školních akcí, např. škol v přírodě či plavání
služby žákům v prostorách školy, např. happy snack či půjčovna knih
vyúčtování školy v přírodě, zájmových kroužků apod.
vyřízení Vašich nároků a požadavků
prezentaci školy a to pouze s Vaším souhlasem

Jak dlouho budeme uvedené osobní údaje zpracovávat?
Údaje budeme zpracovávat po dobu danou zákonnými předpisy, resp. dobou potřebnou ke splnění účelu.
Některé údaje, např. nutné k zajištění odchodu dítěte ze školní družiny, zajištění hromadných akcí, pak
po dobu nutnou k řádnému zajištění této věci. Fotografie pak s Vaším souhlasem po dobu 5 let od
umístění na nástěnkách školy.

Komu mohou být uvedené osobní údaje zpřístupněny?
Vaše osobní údaje udržujeme v tajnosti, nicméně v rámci naší činnosti musíme v nezbytném
rozsahu zpřístupnit Vaše údaje následujícím subjektům:
 pořadatelé akcí, jichž se dítě zúčastňuje,
 naši pracovníci zajišťující provoz školy,
 poskytovatelé cloudových úložišť,
 provozovatelé a správci používaných IT systémů a aplikací.
Osobní údaje jsme také povinni předat orgánům státní správy na základě plnění zákonných
povinností nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

Jaká jsou Vaše práva?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména právo na:
 přístup k informacím o zpracování osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů
 opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů
 námitku proti zpracování, výmaz Vašich osobních údajů, pokud to neodporuje zákonu
 omezení zpracování osobních údajů
 přenositelnost údajů
 podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně zasahuje do Vašich práv, máte právo podat námitku
proti zpracování. Námitky prosím předejte ředitelce školy nebo jejím zástupkyním nebo je zasílejte na
adresu školy s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikace a kontaktu, abychom Vaši námitku
mohli řádně vyřídit.

Kde můžete získat další informace?
Pokud by Vám něco nebylo jasné, nebo chcete získat další informace, neváhejte se obrátit na ředitelku
školy či její zástupkyně.

