
 

 
 

PODROBNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je garantováno nařízením 679/2016 GDPR. Z tohoto 

důvodu Vám poskytujeme detailní informace především o tom, proč Vaše osobní údaje 

shromažďujeme a zpracováváme, z jakých důvodů tak činíme, atd.  

Níže v dokumentu naleznete mj. také svá práva, která můžete v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů uplatnit. Součástí tohoto dokumentu jsou i další informace, které by Vás mohly zajímat a které 

se týkají zpracování osobních dat. 

 

Rádi bychom Vás ujistili, že zpracování dat je prováděno nejenom podle pravidel nařízení GDPR, 

ale také v souvislosti s principy kybernetické bezpečnosti a správné praxe. Naši zaměstnanci i naši 

dodavatelé jsou vázáni závaznými postupy a zpracovatelskými smlouvami. Jejich porušení může být 

sankcionováno nejenom smluvně, ale také podle platné legislativy. Vaše osobní údaje nepředáváme 

mimo naši organizaci s výjimkou těchto případů: 

- pokud si přejete předat Vaše osobní údaje jinému správci a pokud k tomu máme Váš souhlas 

- pokud se jedná o náš oprávněný zájem 

- v případě, kdy nám to nařizuje právní předpis nebo nás k tomu opravňuje 

 

Následující informace o zpracování osobních údajů si, prosím, pečlivě přečtěte. Pokud byste 

některým částem dokumentu neporozuměli nebo jste si něčím nebyli jistí, rádi Vám poradíme.  

 

Můžete se na nás obrátit v následujících případech: 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

1. KDO SPRAVUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

2. DŮLEŽITÉ POJMY 

3. KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME? 

4. Z JAKÝCH DŮVODŮ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE? KDY K TOMU POTŘEBUJEME VÁŠ 

SOUHLAS? 

5. DOBA ULOŽENÍ DAT  

6. JAKÉ ZDROJE OSOBNÍCH DAT POUŽÍVÁME? 

7. UDĚLENÍ A ODVOLÁNÍ SOUHLASU 

8. VAŠE PRÁVA ZARUČENÁ ČLÁNKY 12-23  

9. JAK MŮŽETE PRÁVA UPLATNIT? 

10. POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCI VAŠICH DAT 

11. KONTAKTY 

 

1. KDO SPRAVUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 
Správcem osobních údajů je: Střední odborné učiliště Svitavy. 

Správce disponuje pověřencem poverenec@sou.svitavy.cz 

 
Zpracování Vašich osobních údajů u nás probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou, 

právní povinností nebo účelem zpracování. 

 

2. DŮLEŽITÉ POJMY 

Jedná se o pojmy, které jsou přesněji definovány v nařízení 679/2016 GDPR a používány v 

příslušných právních předpisech, zde Vám přinášíme jejich zestručnění: 

 

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SVITAVY, 
Nádražní  1083,  568  02    SVITAVY 

mailto:poverenec@sou.svitavy.cz


osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například 

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa apod., 

zvláštní kategorie osobních údajů – jedná se o citlivý osobní údaj, který má zvláštní povahu, jako 

např. údaje o zdravotním stavu nebo biometrický údaj umožňující identifikaci osoby, 

subjekt údajů – osoba, k níž se osobní údaje vztahují,  

správce – osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může 

správce pověřit zpracovatele, 

zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který 

zpracovává osobní údaje pro správce, 

příjemce – osoba, které jsou osobní údaje předány, 

zpracování osobních údajů – činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji, 

účel – důvod, pro který správce zpracovává osobní údaje, 

oprávněný zájem – zájem správce nebo i jiného subjektu, například kdy subjekt údajů je klientem 

správce; zájmy správce stanovené v právních předpisech, 

profilování – automatické zpracování osobních údajů, které jsou používány za účelem vyhodnocení 

konkrétních osobních podmínek, například potřeba krytí individuálních rizik,  

IP adresa, MAC adresa- číselná kombinace v daném okamžiku jednoznačně užívaná IT zařízením. 

cookies – krátký textový soubor, který navštěvovaná webová stránka odešle do internetového 

prohlížeče a zaznamená informace o návštěvě dané webové stránky 

geolokační údaje – údaj o geografické poloze například mobilního zařízení nebo počítače, například 

GPS. 

 

3. KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME? 

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které potřebujeme k tomu, abychom mohli splnit naše 

zákonné či smluvní povinnosti a dohody, abychom mohli naše služby poskytovat a také abychom 

realizovali ochranu našich oprávněných zájmů. 

Shromažďujeme informace o našich klientech (včetně potenciálních klientů), kteří mají o naše 

služby zájem nebo kteří nám dali souhlas.  

Zejména shromažďujeme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů: 

 

 Základní identifikační údaje  

Základní identifikační údaje jsou součástí každého dokumentu (přihlášky nebo smlouvy), který s 

námi uzavíráte. Mezi tyto údaje patří například jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa 

bydliště, číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas - včetně jeho fotografie), podpis, 

státní příslušnost či národnost. Pokud jste podnikatel, jedná se o IČ a adresu sídla Vaší firmy. 

 

 Kontaktní údaje  
Kontaktními údaji se myslí například kontaktní adresa, telefonní číslo nebo e-mail. 

 

 Údaje o zdravotním stavu  
V některých případech můžeme zpracovávat i údaje o zdravotním stavu, a to pro účely evidence, 

likvidace škodných či pojistných událostí a následnou výplatu pojistného plnění - to vše však 

výhradně na základě Vašeho předchozího souhlasu. 



4. Z JAKÝCH DŮVODŮ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE? KDY K TOMU 

POTŘEBUJEME VÁŠ SOUHLAS? 

 Zpracování osobních údajů nepodmíněné Vaším přímým svolením 

Osobní údaje zpracováváme mj. na základě požadavků, které nám ukládají právní předpisy. Zejména 

se jedná o tyto právní předpisy: školský zákon č 561/2004 Sb., zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví, Zákon č. 589/1992 

Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost.  

 

 Zpracování na základě smlouvy 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší případné smlouvy, konkrétně za účelem naplnění 

smlouvy, a to v rozsahu smlouvy a po dobu smlouvy. Zpracovávané údaje jsou v rozsahu platných 

formulářů a smluv.  

 

Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, je však ale nezbytné pro 

uzavření smlouvy a její následnou správu.  

 Zpracování na základě oprávněných zájmů 

Oprávněným zájmem školy je zajištění ochrany majetku i odkládaného, zajištění bezpečného 

prostředí (systém přístupu do budovy školy), zajištění funkčnosti IT technologií, apod. Naším 

oprávněným zájmem se také myslí např. informovat Vás o novinkách a změnách spojených se 

vzděláváním žáků, vysílat žáky na školní soutěže, atd., případně také obhajovat právní nároky. 

 

 Zpracování osobních údajů podmíněné Vaším přímým svolením  

Pro tyto účely zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě Vašeho písemného souhlasu, a to 

včetně samostatného poučení o rozsahu a právech. 

 Předávání dat.  

Data předáváme pouze na základě zákonné povinnosti. K jiným předáním musí být získán Váš 

souhlas. 

 

5. DOBA ULOŽENÍ DAT – KRITÉRIA PRO VÝMAZ 

Doba uložení Vašich dat se může lišit podle zákonných předpisů, které upřesňuje náš spisový řád a 

skartační plán: min. 1 – max. 45 let. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména podle 

obecných a speciálních promlčecích lhůt podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

6. JAKÉ ZDROJE OSOBNÍCH DAT POUŽÍVÁME?  

Osobní údaje získáváme přímo od Vás při podání přihlášky, případně nástupu žáka do školy a během 

jeho docházky, dále při uzavření a v průběhu trvání případné smlouvy a plnění smlouvy. 

 

7. UDĚLENÍ A ODVOLÁNÍ SOUHLASU 

Pokud Vás požádáme o souhlas se zpracováním dat, získáte veškeré potřebné informace ještě před 

jeho eventuálním udělením. Tento souhlas, který neslouží k naplnění smlouvy, lze odvolat stejným 

způsobem jakým byl získán, tj. písemnou formou (kvůli jednoznačnému ověření totožnosti stran). 

Souhlas se odvolává osobně na místě, kde byl získán, a to ve formuláři nebo písemným sdělením. 

 

8. PRÁVA ZARUČENÁ ČLÁNKY 12-23  

Nařízení GDPR dává Vám práva v textech článků 12-23 . Z nich vyplývají požadavky na 

informace, které Vám zaručujeme.  

 

 



Máte právo vědět: 

- Identifikační a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce 

- Správcem vašich údajů je: Střední odborné učiliště Svitavy, Nádražní 1083, 568 02 Svitavy, 

info@sou.svitavy.cz, tel.: 461 534 927 

- Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

 - Kontaktní e-mail na pověřence je: poverenec@sou.svitavy.cz 

- Účely a právní důvod zpracování   

- Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany tam, kde tyto oprávněné zájmy (Článek 6.1(f)) jsou 

právním důvodem zpracování 

- Kategorie dotčených osobních údajů 

- Příjemci nebo kategorie příjemců osobních dat 

- Podrobnosti o přenosech do třetích zemí, a informace o relevantních zárukách (včetně existence 

nebo absence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně) a způsob, jak je možno získat kopii nebo 

kde je k dispozici   

- Doba uložení (není-li to možné, pak alespoň kritéria uplatněná pro její stanovení) 

 

Svá práva můžete uplatnit také na: 

• přístupu k údajům; 

• opravu údajů; 

• vymazání údajů; 

• omezení zpracování údajů; 

• námitku vůči zpracování údajů; 

• přenositelnost údajů. 

Další práva: 

Právo kdykoliv odvolat souhlas, je-li zpracování založeno na souhlasu (nebo výslovném souhlasu). 

V případě, že byste se domnívali, že škola nebo její zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních 

údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, 

můžete:  

 

- požádat školu o vysvětlení, a to e-mailem na adresu poverenec@sou.svitavy.cz 

- vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adresu poverenec@sou.svitavy.cz, aby 

škola zajistila odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním 

nebo likvidací osobních údajů). Škola o námitce neprodleně rozhodne, v případě, že škola Vaší 

námitce nevyhoví, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 

Máte právo vědět, zda existuje zákonný nebo smluvní požadavek informaci poskytnout, nebo zda je 

nezbytné smlouvu uzavřít, případně zda je povinné informaci poskytnout. Máte také právo vědět 

možné důsledky, nebude-li tak učiněno.  

  

Rovněž máte také právo na bližší informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pochází a případně zda 

jsou z veřejně přístupného zdroje. 
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9. JAK MŮŽETE PRÁVA UPLATNIT? 

 
Jednotlivá práva můžete uplatnit u Ing. Leoše Říhy, ředitele školy. 

 

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme při uplatnění principu 

přiměřenosti bezplatně. V jiných případech (např. pokud by byla Vaše žádost bezdůvodná či 

nepřiměřená) si vyhrazujeme právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady. 

Veškeré úkony se provádějí bez zbytečného odkladu nejdéle do 30 dnů, v případě složitých 

požadavků do 90 dnů. 

 

10. POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCI VAŠICH DAT 

 
Mimo plnění zákonných povinností ve znění školského a jiných zákonů mají přístup k Vašim 

osobním datům tyto kategorie zpracovatelů:  

Poskytovatelé Cloudových služeb, pokud je škola využívá pro naplnění vzdělávacího obsahu, a dále 

také poskytovatelé vzdělávacích aplikací, se kterými má škola uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.  

 

Dodavatelé 

Některé specifické činnosti, kterými bychom chtěli podpořit naše zpracování smlouvy či 

poskytování služeb s ní souvisejících, mohou vykonávat námi pověření externí dodavatelé. Přímo 

s těmito pečlivě ověřenými dodavateli pak máme uzavřenou korektní smlouvu, včetně příslušných 

doložek o zpracování osobních údajů. Při výběru těchto dodavatelů samozřejmě dbáme na to, aby 

splňovali řádná opatření k ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů. 

Dodavateli mohou být myšleni např. poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, poskytovatelé IT 

služeb, společnosti zajišťující archivaci osobních údajů, advokátní kanceláře, společnosti poskytující 

poradenství, apod. 

Veřejnoprávní orgány i škola (včetně svých zaměstnanců a pracovníků), jsou povinny dodržovat 

povinnost mlčenlivosti. Tato povinnost se netýká poskytování informací a osobních dat některým 

vybraným subjektům veřejné správy a dalším subjektům, které jsou k tomuto ze zákona oprávněny. 

Jedná se zejména o následující subjekty: MŠMT, správa sociálního zabezpečení, finanční úřad. 

 

11 KONTAKTY 

 

Střední odborné učiliště Svitavy, Nádražní 1083, 568 02  Svitavy,  

Email: info@sou.svitavy.cz 

Tel.: 461 534 927 

Ing. Leoš Říha, ředitel školy, 461 533 343 

RNDr. Radomír Švejcar, pověřenec, tel. 703 380 641 

 

 

 

Platnost od 25. 5. 2018 

 

 

 

 

 

Ing. Leoš Říha 

ředitel školy 
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