Církevní střední zdravotnická škola s. r.o.
Grohova 14/16, 602 00 Brno, IČO: 27 681 866, tel.: 541 246 863, e-mail: skola@grohova.cz, http://www.grohova.cz

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o vzdělávání, žáků
a zákonných zástupců nezletilých žáků
Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 14/16, 602 00 Brno, IČ: 27 681 866, zpracovává
v souladu s ustanoveními směrnice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jako
správce osobních údajů osobní údaje uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců žáků.

Osobní údaje zpracovávané na základě zákonného zmocnění:
A. Osobní údaje uchazečů o vzdělávání:
 jméno a příjmení
 rodné číslo
 datum narození
 místo narození
 státní občanství
 místo trvalého pobytu (ulice, č. p., obec, PSČ)
 kontaktní údaje (telefon mobil, e-mail)
 zdravotní stav (údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které
by mohly mít vliv na vzdělávání)
 údaje o znevýhodnění
 údaje o mimořádném nadání
 údaje o podpůrných opatřeních
 údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 údaj o zdravotní pojišťovně
 škola
 třída
 studijní zaměření, místo poskytovaného vzdělávání
Údaje o zákonných zástupcích uchazeče o vzdělávání:
 jméno a příjmení
 místo trvalého pobytu (ulice, č. p., obec, PSČ)
 kontaktní údaje (telefon mobil, e-mail)
Údaje jsou získávány z přihlášky ke vzdělávání a jsou ve škole zpracovávány a uchovávány
v písemné a elektronické podobě po dobu jednoho roku.
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B. Osobní údaje žáků:
 jméno a příjmení
 rodné číslo
 datum narození
 místo narození
 státní občanství
 místo trvalého pobytu (ulice, č. p., obec, PSČ)
 kontaktní údaje (telefon mobil, e-mail)
 zdravotní stav (údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které
by mohly mít vliv na vzdělávání)
 údaje o znevýhodnění
 údaje o mimořádném nadání
 údaje o podpůrných opatřeních
 údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 údaj o zdravotní pojišťovně
 škola
 třída
 studijní zaměření, místo poskytovaného vzdělávání
 údaj o sourozencích, pokud jsou žáky školy (důvodem je sdílený přístup do elektronických
žákovských knížek)
Údaje o zákonných zástupcích žáků:
 jméno a příjmení
 místo trvalého pobytu (ulice, č. p., obec, PSČ)


kontaktní údaje (telefon mobil, e-mail)

Údaje jsou získávány z přihlášky ke vzdělávání a jsou ve škole zpracovávány a uchovávány
v písemné a elektronické podobě po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem a zákonem
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a vyhláška č. 259/2012
Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu žáka nebo zákonného zástupce
nezletilého žáka:
A. Škola pořizuje fotografie, audio a videozáznamy z akcí konaných školou a tyto výstupy
zveřejňuje na základě souhlasu s případným uvedením jména a příjmení žáka, ročníku
a studijního zaměření:
 na internetových stránkách školy,
 ve zprávách o činnosti školy,
 na tiskových materiálech školy,
 v dalších propagačních materiálech školy.
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B. Škola zveřejňuje práce svých žáků na základě souhlasu s případným uvedením jména
a příjmení žáka, věku, ročníku a studijního zaměření:
 na webu,
 na výstavách prací,
 na soutěžích, jichž se škola účastní,


v katalogu a propagačních materiálech.

C. Škola vysílá své žáky na soutěže, na nichž reprezentují v daném oboru školu – na přihláškách
jsou na základě souhlasu uváděny tyto údaje žáků:
 jméno a příjmení,
 datum (rok) narození, věk,
 studijní zaměření,
 soutěžní repertoár.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či
institucím není organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
Při zpracování osobních údajů u organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož
základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných
zájmů občanů.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely
zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu
stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004
Sb., o archivnictví a spisové službě.
Máte právo:
 požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
 požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje
zpracovávané u příspěvkové organizace jsou nepřesné),
 požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich
zpracování,
 podat stížnost u dozorového orgánu,.
 Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR),
 svá práva vůči organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, a to
osobně nebo písemně na adrese.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
PaedDr. Mgr. Bc. Michaela Naller, MBA, LL.M.
Michaela.Naller@email.cz, +420 774 774 432
Grohova 14/16, 602 00 Brno
3

