Základní škola Vintířov, okres Sokolov

Příloha školního řádu
Zpracovávání osobních údajů
Právo na zajištění ochrany osobních údajů
Žáci a zákonní zástupci mají právo na:
- to, aby byly zpracovávány osobní údaje v souladu se zásadou zákonnosti – na základě
právních předpisů, při plnění ze smlouvy, při plnění právní povinnosti správce, při ochraně
životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zejména žáci požívají vyšší
ochrany), při ochraně oprávněných zájmů školy, při ochraně veřejného zájmu a zpracování
osobních údajů na základě souhlasu;
- ochranu osobních údajů: zajištění mlčenlivosti a ochrany před zneužitím dat, údajů a osobních
údajů, se kterými zaměstnanci školy nebo smluvní strany přišli do styku;
- spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních údajů;
- přístup a opravu ke zpracovávaným osobním údajům;
- podání námitky ke zpracování osobních údajů;
- neposkytnutí nebo odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které nejsou zákonným
požadavkem nebo oprávněným zájmem správce osobních údajů;
- zpracovávání aktuálních osobních údajů;
- vymazání osobních údajů po zániku účelu zpracování, odebrání souhlasu ke zpracování nebo
uplynutím zákonné lhůty k jejich zpracovávání.

Právo na přístup k osobním údajům
Každý subjekt údajů (žák, zákonný zástupce žáka) má právo na přístup k osobním údajům, které se
ho týkají. Postup je následující:
- Subjekt údajů má právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány
jeho osobní údaje.
- Škola musí subjektu údajů poskytnout kopie zpracovávaných osobních údajů.
- Škola vždy dbá na to, aby žádost o poskytnutou informaci zjišťovala pouze oprávněný zájem
žadatele.
- Škola vždy dbá na to, aby při poskytnutí informace o osobních údajích nebyly zároveň
poskytnuty osobní údaje jiných osob.

Právo na opravu osobních údajů
Každý subjekt údajů (žák, zákonný zástupce žáka) má právo na opravu osobních údajů, které se ho
týkají. Může se jednat o změnu adresy, jména, bydliště, telefonního čísla pod.

Právo na výmaz osobních údajů
Každý subjekt údajů (žák, zákonný zástupce žáka) má právo na výmaz osobních údajů, které se ho
týkají. Tohoto práva nelze využít při zákonném zpracovávání osobních údajů jako je školní matrika,
přijímací řízení apod. S těmito dokumenty je nakládáno dle spisového a skartačního řádu školy a této
směrnice. Právo na výmaz nebo omezení osobních údajů se týká pouze případů, kdy subjektu údajů
(žák, zákonný zástupce žáka) dává souhlas se zpracováním osobních údajů.
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Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Každý subjekt údajů (žák, zákonný zástupce žáka) má právo vznést námitku proti zpracování
osobních údajů, které se ho týkají. Tohoto práva nelze využít při zákonném zpracovávání osobních
údajů jako je školní matrika, přijímací řízení apod.
Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce,
ve výjimečných případech do 2 měsíců. Žádost nelze odepřít z technických nebo jiných provozních
důvodů. Žádost vyřizuje pověřenec, ředitel školy nebo pověřená osoba.

Souhlas ke zpracovávání osobních údajů
Žáci nebo zákonní zástupci dávají dobrovolný souhlas ke zpracování, shromažďování
a evidencí osobních údajů, a to: jména a příjmení, fotografií, videozáznamů, data narození a děl
za účelem:
- účasti na mimoškolních akcích (soutěže, reprezentace školy, výlety): po dobu akce;
- prezentace školy prostřednictvím školní vitríny, nástěnky, webu školy, zpravodajích;
- vedení nezbytných údajů v rámci účasti na lyžařském a plaveckým výcviku a školy v přírodě;
- k poskytnutí osobních údajů nezbytných pro zajištění pojištění dětí v rámci příslušných akcí;
- vedení kroniky a zaznamenání historie školy.
Žák může dát souhlas za předpokladu, že dosáhne zákonem stanoveného věku a je k souhlasu
rozumově vyspělí. Tyto osobní údaje jsou po naplnění účelu dání souhlasu likvidovány. Souhlas
k těmto osobním údajům může být kdykoliv odebrán.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců
Žáci a zákonní zástupci jsou povinni nahlásit jakékoliv změny osobních údajů mající vliv na činnost
školy: jméno a příjmení žáka, trvalé bydliště nebo kontaktní adresa, kontakt na zákonné zástupce
nebo kontaktní osoby, zdravotní stav žáka, změna okolností mající vliv na vzdělávání žáka, apod.
Žákům nebo zákonným zástupcům je zakázáno:

- pořizovat zvukový a obrazový záznam osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu
-

s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85);
vyhledávat, zaznamenávat nebo jakkoliv získávat přístup do informačního systému školy
jiných žáků nebo zaměstnanců školy;
vyhledávat, zaznamenávat, jakkoliv získávat nebo předávat osobní údaje ostatních žáků nebo
zaměstnanců školy;
manipulovat, mazat nebo měnit osobní údaje ostatních žáků nebo zaměstnanců školy.

Ve Vintířově 25. 5. 2018

Mgr. Marcela Kokešová
ředitelka školy

Školní řád - příloha

Stránka 2 z 2

