Základní škola a Mateřská škola Náměšť na Hané, okres Olomouc
Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané

Náměšť na Hané, 24 . května 2018

VNITŘNÍ SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Spisový znak

:

2-2

Účinnost od

:

25. 5. 2018

Skartační znak
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S5

Počet příloh

:

1

Vypracoval

:

L. Havelka

Schválil

:

L. Havelka

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)
1. Jmenování pověřených osob
Ředitel školy Mgr. Ladislav Havelka jmenoval s účiností od 25.5. 2018 do funkce
a) Správce osobních údajů:
Mgr. Jarmila Pokorná
Kontaktní údaje:
pokoja@zsnamest.cz
tel.: 585 595 179
Mgr. Veronika Knapová
Kontaktní údaje:
ms.namest@gmail.com
telefon: 585 952 294
b) Pověřence pro ochranu osobních údajů
Advokátní kancelář Ritter-Šťastný
Riegrova 12
779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Hojgr

2. Úložiště a ochrana osobních údajů (Databáze definovaných datových souborů)
Všechny datové soubory, včetně programového vybavení, jsou umístěny na lokálním disku počítače
v budově školy Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané
3. Obecné ustanovení
3.1. Povinnosti ředitele školy
a) Ředitel školy provádí 1x za rok ve spolupráci se správcem osobních údajů interní audit
správnosti uložení osobních údajů a jejich ochrany před jejich zneužitím.
b) Ředitel školy je vázán mlčenlivostí o těchto údajích.
c) Ředitel školy průkazně seznámí osoby zmocněné k nakládání s osobními údaji s povinností
mlčenlivosti o těchto údajích.
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3.2. Povinnosti správce osobních údajů
a) Správce osobních údajů provádí pravidelnou kontrolu ukládání osobních údajů na určená
datová uložiště (viz bod 2).
b) Správce vede záznamy o všech zpracováních, za které nese zodpovědnost (viz bod 2).
c) Správce je povinný zavést vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování údajů

d)
e)
f)

g)

splňovalo požadavky GDPR a zaručovalo ochranu práv subjektů údajů (přístupová hesla,
antivirová ochrana, bezpečnostní směrnice).
Správce je povinen nejpozději do 72 hodin od doby, kdy se dozvěděl o narušení bezpečnosti,
oznámit narušení pověřenci pro ochranu osobních údajů a řediteli školy.
Stejnou informaci poskytne neprodleně i dotčenému subjektu. Výjimkou jsou případy, kdy
správce zjistí, že riziko zneužití údajů se již nebude opakovat.
Před zahájením nového zpracování posoudí správce vliv na ochranu osobních údajů a v případě
potřeby si vyžádá konzultaci u pověřence pro ochranu osobních údajů, případně u dozorového
orgánu.
Správce osobních údajů je vázán mlčenlivostí o těchto údajích.

3.3. Povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů
a) Pověřenec ve spolupráci se správcem osobních údajů zajistí od subjektu údajů souhlasy se
zpracováním svých údajů pro konkrétní účely (viz příloha).
b) Pověřenec ve spolupráci se správcem zajistí vymazání osobních údajů při odvolání souhlasu.
c) Pověřenec zajistí ve spolupráci se správcem vymazání údajů v případě vznesených námitek
s obsahem údajů, které jsou nad rámec stanovených Školským zákonem.
d) Pověřenec ve spolupráci se správcem zajistí vymazání údajů v případě, pokud již nejsou
potřebné pro účely zpracování a po skončení platnosti Informovaného souhlasu.
e) Pověřenec je povinen spolupracovat s dozorovým orgánem (Ústav pro ochranu osobních údajů).
f) Pouze na základě písemné žádosti může pověřenec předávat údaje k dalšímu zpracování.
g) Pověřenec je vázán mlčenlivostí o zpracovávaných údajích.
4. Databáze osob zmocněných k nakládání s osobními údaji:
Ředitel školy: Mgr. Ladislav Havelka
Zástupce ředitele: Mgr. Jarmila Pokorná
Správce osobních údajů pro ZŠ: Mgr. Jarmila Pokorná
Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Veronika Knapová
Správce osobních údajů pro MŠ: Mgr. Veronika Knapová
Mzdová účetní školy: Naděžda Skácelová
Účetní školy: Mgr.Karla Maderová-Voltnerová
Výchovný poradce školy: Mgr. Ludmila Hejsková
Učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé školy.

Přílohy:
Informovaný souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

…………………………………………………………………..
Mgr. Ladislav Havelka, ředitel
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Příloha č.1 – Informovaný souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

Informovaný souhlas zákonného zástupce
Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Náměšť na Hané,
okres Olomouc (dále jen "škole") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a
osobních citlivých údajů o mém
dítěti______________________________________________ nar. ___________________
ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze pro
zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu:
- pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace,
- provedení psychologických vyšetření,
- pořizování fotografií třídních kolektivů pro potřeby kroniky a výroční zprávy
- pořádání školních a mimoškolních akcí (např. výlety, školy v přírodě, exkurze, plavání, LVVZ a
další akce pořádané školou – hromadné jízdenky, vstupenky)
- kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole (e-mail, telefonní
číslo) zejména pro případ mimořádných událostí
- kontakt na zákonné zástupce – pokud není shodný s adresou dítěte (jméno, příjmení, adresa, telefonní
číslo
- jména osob a kontakt osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny (jméno a
příjmení osoby, telefon)
U následujících položek můžete souhlas/nesouhlas projevit odděleně od výše uvedených (zatrhněte
ANO nebo NE)
- pořizování a zveřejňování údajů, fotografií a prací žáků v propagačních materiálech školy, včetně
webu školy, školní kroniky, výroční zprávy, místním a regionálním tisku
 ANO
 NE
- pořizování a zveřejňování údajů, fotografií a prací žáků na FB stránkách školy
 ANO
 NE

Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu
nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze škole, která
bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám
a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním,
před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.
Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez
udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního
údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.
Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedenou instituci o vysvětlení, požadovat, aby
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správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Dále beru na vědomí informaci, že mimo rámec informovaného souhlasu škola povinně (ze zákona)
zpracovává osobní údaje na základě školského zákona a prováděcích předpisů, zvláštních zákonů pro
účely školní matriky, pro účely dokumentů souvisejících s podpůrnými opatřeními žáků a dokumentů
souvisejících se sociálně právní ochranou dětí. Dále zpracovává osobní údaje zpracovávané na základě
veřejného zájmu pro účely statistické výkaznictví.
Byl/a jsem poučen/a, že další informace ve vztahu GDPR jsou uvedeny na webových stránkách školy
http://www.zsnamest.cz/gdpr/

V …………………………………………..

dne …………………………………………

Jméno zákonného zástupce__________________________a podpis __________________
Jméno zákonného zástupce__________________________a podpis __________________
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Prezenční listina zaměstnanců školy – seznámení se směrnicí:

pracovník

Rozdělovník :

datum

podpis
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pracovník
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datum
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