
OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A EKOLOGICKÁ, ŽATEC 
příspěvková organizace 

STUDENTSKÁ 1354, 438 01  ŽATEC             IČO: 613 572 94                   DATOVÁ SCHRÁNKA: qypwite 

TELEFON: 415 240 253 – 4  sekretariat@oazszatec.cz  Stránka 1 z 2 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ZLETILÉ 

ŽÁKY, ZAMĚSTNANCE A 3. OSOBY 

1. Obecné nařízení 
GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu osobních dat dle čl. 30 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 a škola je povinna se jím řídit. 

Škola provedla taková opatření, aby ochránila zaměstnance, žáky a jejich zákonné zástupce a 3. osoby 

(smluvní strany) proti neoprávněnému zacházení s osobními údaji. 

2. Důvody zpracování 
a) na základě  zákona 

žáci: školní matrika, třídní knihy, doklady o zahájení a ukončování studia, průběh vzdělávání, přijímací 

řízení, maturity, evidence úrazů, lékařské posudky, záznamy z pedagogických rad; 

zaměstnanci: přijetí do zaměstnání – údaje nutné pro zpracování pracovních smluv, dohod o provedení 

práce, dohod o pracovní činnosti, odměn za činnost maturitních komisí. S tím související posouzení 

zdravotního stavu, výpis z rejstříku trestů. Dále se ochrana týká platových výměrů, poučení BOZP a 

dalších  nezbytně nutných dokumentů souvisejících se zaměstnáním. 

3. osoby: informace nezbytně nutné k uzavření smluv. 

b) ve veřejném zájmu 

Údaje předávané MŠMT ČR, ČŠI, zřizovateli, policii, speciálně-pedagogickým centrům a obdobným 

zařízením. 

c) na základě souhlasu zákonných zástupců nezletilých žáků a souhlasu zletilých žáků: 

- seznamy žáků na mimoškolních akcích a výjezdech, účast na soutěžích a olympiádách,  
- seznamy zákonných zástupců a zletilých žáků pro Spolek rodičů a přátel školy – sekce ZE, 
- kontakt na zákonného zástupce pokud není totožný s adresou nezletilého žáka, 
- fotografie za účelem propagace školy (nástěnky, webové stránky), 
- zveřejnění výtvarných a jiných děl na nástěnkách, webových stránkách školy, soutěžích apod. 
Zaměstnanci, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a 3. strany podepisují informovaných 

souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Pro žáky a zákonné zástupce je příslušný tiskopis na stránkách školy. 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Roli pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Josef Ryšavý ze společnosti MAS Vladař o.p.s. 

4. Zabezpečení osobních údajů 
Škola má vytvořenou vnitřní směrnici na ochranu osobních údajů, kterou je povinna se řídit. 

Školní řád je upraven o pravidla GDPR. 

Škola provedla organizační opatření a technická zabezpečení k ochraně osobních údajů. 

5. Průběžně provádí skartaci již nepotřebné osobní dokumentace, která nepodléhá archivnímu a 

spisovému řádu organizace. 

6. Byla provedena revize maket personální agendy a provedeny změny dle GDPR (výmaz 

nepotřebných nebo  nepovolených údajů, upozornění na mlčenlivost). 
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7. Zaměstnanci byli upozorněni na neposkytování informací nepovolaným osobám. 

8. Zaměstnanci pracující s matrikou byli upozorněni na osobní odpovědnost za vedení matriky a 

na ochranu osobních údajů před únikem. 

9. Zaměstnanci a žáci byli upozorněni na používání mobilních telefonů – aplikace fotografování, 

pořizování videozáznamů – pouze se svolením dotyčných osob. 

 

V Žatci dne 01. 08. 2019 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

Mgr. Jiří Karas, ředitel 


