Gymnázium Františka Palackého Neratovice
277 11 Neratovice, Masarykova 450

Základní informace o zpracování osobních údajů (GDPR)
Gymnázium Františka Palackého Neratovice, Masarykova 450 (dále jen "škola") 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, zákonných zástupců žáků
a zaměstnanců gymnázia.
Správce údajů:
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1.

Důvody zpracování osobních údajů:
Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:
 na základě právního předpisu nebo
 na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků, zaměstnanců gymnázia.

2.

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
 školní matrika
 doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho
ukončování
 třídní kniha
 záznamy z pedagogických rad
 kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

3.

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
 podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
 podklady žáků pro vyšetření v PPP
 hlášení trestných činů, neomluvená absence
 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka
 popis rodinného prostředí žáka

4.

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
 seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech, slevenky na hromadnou
dopravu
 seznamy žáků na soutěžích a olympiádách
 seznamy zákonných zástupců pro spolek - Spolek přátel GFP Neratovice
 poskytnutí stravování ve školní jídelně (číslo účtu zákonného zástupce)
 kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte)
 pořizování a zveřejňování fotografií a video nahrávek za účelem prezentace a propagace
na veřejnosti či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole (fotografie žáka s
vysvětlujícím komentářem)
 písemností a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy a
informování o aktivitách školy (slohové práce, výtvarné práce, hudební vystoupení s
vysvětlujícím komentářem)
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5.

poskytnutí zdravotnických služeb nutných k záchraně života nebo zamezení vážného
poškození zdraví a poskytnutí neodkladné péče první pomoci (jméno, příjmení, datum
narození dítěte, telefonní číslo zákonného zástupce)
Zaměstnanec gymnázia
Rozsah osobních údajů, které zaměstnavatelé mohou/musí zpracovávat, je stanoven v
několika různých zákonech. Jde například o školský zákon, zákoník práce, zákon o daních z
příjmu, zákon o nemocenském pojištění, zákon o sociálním zabezpečení atd.
5a. Personální a mzdové dokumentace zaměstnanců
 osobní údaje
 smlouvy
 hodnocení zaměstnance, pracovního zařazení
 příjmy
 pracovní doba.
5b. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
 trestní bezúhonnost
5c. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
 organizování mimoškolních akcí a zahraničních zájezdů, slevenky na hromadnou jízdenku
(jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, zdravotní pojišťovna)
 pořizování a zveřejňování fotografií a videonahrávek za účelem prezentace a propagace
na veřejnosti či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole (fotografie zaměstnance s
vysvětlujícím komentářem)
 poskytnutí zdravotnických služeb nutných k záchraně života nebo zamezení vážného
poškození zdraví a poskytnutí neodkladné péče první pomoci (jméno, příjmení, datum
narození, telefonní číslo rodinných příslušníků).

6.

Práva žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců
 Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na
určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů,
například školní matriky.
 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká
zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce,
ve výjimečných případech do 2 měsíců.
 Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí
bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně
nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy
rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět Zjevnou
nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem
úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu
k informacím v platném znění.
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7.

Zabezpečení osobních údajů
Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:
 uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection
Officer], který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam žáků bez rodných
 čísel),
 již nepotřebné údaje skartovat,
 zachovávat mlčenlivost o údajích,
 neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

8.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Škola jako "orgán veřejné moci" rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů
= škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
 Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a
zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o
informace
od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních
údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

9.

Práva subjektu údajů
Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:








právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)
právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné
pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)
právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů,
zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)
právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)
právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů –
pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno
nařízení (čl. 77).
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Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů
obracet prostřednictvím:
 datové schránky, ID: uapxbif
 emailem na adrese: poverenecGDPR@gfp.cz
nebo
 poštou na adrese:
Gymnázium Františka Palackého
Neratovice
Masarykova 450
277 11 Neratovice

 Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za
účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění
práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně
osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet
v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání
tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud je pravděpodobné, že určitý
případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro
práva a svobody fyzických osob, má subjekt údajů právo být o této skutečnosti informován.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý
subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v
členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde
došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho
osobních údajů je porušeno Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU).
Jmenovaným pověřencem pro školu je:
ing. Jitka Horáčková
email: poverenecGDPR@gfp.cz

