
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁKŮ ŠKOLY  

A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

Informační povinnost ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) 

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce 

Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace 

IČO: 44993528 

se sídlem Veveří 944/133, 616 00 Brno  

tel: +420 541 424 411, e-mail:  info@zusveveri.cz 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

PMA data protection s.r.o. 

IČO: 07084498 

se sídlem Kotlářská 674/46, 602 00 Brno 

tel: +420 770 606 081, e-mail: poverenec@pmadvisory.cz 

Výkon funkce pověřence zajišťuje Mgr. Jan Mandát 

 

3. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro 

zpracovaní 

Správce zpracovává osobní údaje žáků školy a jejich zákonných zástupců pro účely zajištění výuky dle 

školského zákona a pro činnosti s výukou související. Dále správce zpracovává osobní údaje zaměstnanců 

pro účel plnění pracovněprávních smluv a osobní údaje smluvních dodavatelů/poskytovatelů služeb pro 

účely plnění jednotlivých smluvních vztahů. Dále správce zpracovává osobní údaje na základě právních 

předpisů v oblasti účetnictví a archivuje osobní údaje podle zákona o archivnictví. 

 

4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracovaní 

založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) 

Oprávněným zájmem správce je prezentace jeho vlastní činnosti a zajištění řádného chodu školy a dostatečné 

úrovně kvality výuky. 

 

5. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů 

Správce může osobní údaje předat příjemcům při plnění povinnosti podle zvláštního právního předpisu. 

Osobní údaje zaměstnanců mohou být předány zpracovateli (např. účetní firmě), osobní údaje žáků mohou 

být předány například pořadatelům talentových soutěží. 

 

6. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní 

organizaci 

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, s výjimkou zahraničních 

výjezdů. 

 

7. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro 

stanovení této doby 

Po dobu studia u žáků a zákonných zástupců, po dobu trvání smlouvy u zaměstnanců či smluvních partnerů,       

a následně v archivačních lhůtách podle zvláštních právních předpisů.  

 

8. Poučení o právech subjektů údajů 

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům. 

Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku. 
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Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů. 

Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv 

odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů). 

 

9. Upozornění, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním 

požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů 

Poskytnutí osobních údajů za účelem studia je vyžadováno právními předpisy. Správce může požádat subjekt 

údajů nebo jeho zákonného zástupce o souhlas se se zpracováním osobních údajů pro taková zpracování, 

která jsou nad rámec požadavků právních předpisů, ale která souvisejí s vyučováním. Souhlas může být 

kdykoliv odvolán. 

 

10. Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, 

včetně profilovaní 

Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování. 

 

 

 

 

V Brně dne 18.4.2018 


