INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011, se sídlem na ulici Gustava
Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) informuje o základních zásadách a
principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých správce v souvislosti se studiem, které probíhá
u správce, nakládá s osobními údaji subjektu.
Účel a právní základ zpracování osobních údajů
1.

2.

Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro SPLNĚNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI, která se na správce vztahuje, pak od
subjektu, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, není potřeba vyžadovat poskytnutí souhlasu se zpracováním. Jde zejména
o následující případy použití osobních údajů:
a) údaje do školní matriky podle § 28 školského zákona, tedy zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění;
b) evidence úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech souvisejících se vzděláváním – § 29 školského
zákona, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů;
c) údaje shromažďované v souvislosti se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení a školských právnických osob –
§ 144 a § 154 školského zákona;
d) údaje z přihlášek uchazečů o přijetí do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a z přihlášek k maturitní zkoušce
předávané školou Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání – § 60a školského zákona, vyhláška č. 353/2016 Sb.,
resp. § 81 školského zákona;
e) údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka, kteří se účastní školy v přírodě nebo zotavovací akce (§ 9 až § 11
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů);
Pro některá zpracování osobních údajů využíváme právní titul PLNĚNÍ SMLOUVY. Jedná se o zpracování, kdy daná osoba
vyjádří svou vůli k provedení určité činnosti, např. chce se účastnit určité akce školy. Taková zpracování jsou realizována za
účelem splnění vzájemné dohody mezi školou a danou osobou v nezbytném rozsahu. Konkrétně se může jednat o zpracování
osobních údajů žáků a studentů v soutěžích, olympiádách, středoškolské odborné činnosti, zpracování osobních údajů při
organizaci školy v přírodě, lyžařského kursu, zahraničního zájezdu apod.

3.

Pokud zpracování osobních údajů vychází Z OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU SPRÁVCE, není zapotřebí vyžadovat poskytnutí
souhlasu se zpracováním. Jedná se zejména o získání záznamu z kamerového systému v budovách správce, evidenci čísel
skříněk atd. Podobiznu, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy apod. je možno v určitých případech pořídit na základě
oprávněného zájmu školy, například při informování veřejnosti o aktuálním dění, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu
účelu bez svolení vyobrazených osob pro tiskové, filmové, webové, rozhlasové a televizní zpravodajství, pokud takové použití
není v rozporu s oprávněnými zájmy vyobrazené osoby. (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů – tzv. autorský zákon).

4.

Dílčí zpracování provádíme také ve VEŘEJNÉM ZÁJMU, kterým je škola pověřena.

5.

Škola využívá SOUHLASU SUBJEKTU pouze v minimech případů, při zpracováních, která by bez souhlasu nemohla
provádět. Většinou se jedná o případy, kdy zpracování osobních údajů není zcela nezbytné k provedení daného účelu například
zpracování osobních údajů, která jsou prováděna nad rámec běžných činností školy (například propagace na sociálních sítích,
marketing, komerční reklama školy). Rozsah zpracovávaných osobních údajů, ke kterým je zapotřebí udělit souhlas je vždy
uveden v konkrétním vyžadovaném souhlasu. Subjekt údajů případně jeho zákonný zástupce poskytuje souhlas a odvolává
poskytnutý souhlas se zpracováním svých osobních údajů prostřednictvím aplikace v rámci elektronického systému Bakaláři.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou ve škole zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou. Konkrétní doba pro zpracování závisí na právním základu,
na kterém se zakládá a je dána zejména právními předpisy. V případě souhlasu je doba vždy uvedena přímo v konkrétním souhlasu.
Kontaktní údaje správce





správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce Gustava Klimenta 493/3, Ostrava-Poruba;
správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy profesor@jazgym.cz;
správce je možné kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 596 912 198;
správce provozuje webové stránky jazgym.cz, kde jsou uvedeny základní informace o právech subjektů údajů ve vztahu k
jejich ochraně.

Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace
Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce může poskytnout:






fyzickým a právnickým osobám, se kterými spolupracuje při organizaci školních akcí (např. soutěže, exkurze, sportovní
kurzy atd.);
Základní škole, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, p. o., a firmě Z-WARE, s.r.o., které zpracovávají administraci obědů
strávníků v elektronické podobě;
firmě Z-WARE, s.r.o, která zpracovává evidenci docházky žáků v elektronické podobě.
firmě Bakaláři, která zpracovává pedagogickou dokumentaci obsahující osobní data subjektů údajů v elektronické podobě.

Jiné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu správce osobní údaje subjektu neposkytne. (Ve zcela
výjimečném případě může správce osobní údaje poskytnout např. v situaci, kdy ředitel podává informace orgánům činným
v trestním řízení, je-li žák obětí trestného činu apod.)
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Další informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v listinné a elektronické formě.
Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k
účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a
správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným
nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně
osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní
údaje z následujících důvodů:





zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen
správce;
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany;
pro účely přímého marketingu;
pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o
ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje:



je založeno na základě souhlasu podle čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR;
zpracování je prováděno automatizovaně.

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů je založeno v některých případech na souhlasu se zpracováním osobních
údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas u daných případů kdykoliv odvolat.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo
podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

