ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚOruŮ
správce osobních údaiů:
Základní škola Třemošnice, okres Chrudim, lnternátní 2I7,538 43 Třemošnice,

lčo 7og8g:-76

Je nezbYtné, aby organizace v rámci své činnosti zpracovávala, shromaždbvala a evidovala osobní
Údaje. Osobní Údaje chráníve smyslu nařízení Evropsl<ého parlarn*ntu a Rady i§U} 2*1ň/67§ re dne
27" dr;-lhna 2*L6 a cchrar"lě ťyzických *sob v s*tlvis|osti se zpracováním osobníeh údajůn n v*lnéryt
pchybu těcht* urlajŮ a * zrušenísrněrnice S5/46l§§. Zásady **kžádán{ burlau průběžněaktu;rlizcvány
a dt:plň*vány v so*ladu s aktu;ilním *če lem zpracovdní.

Por.uěřeneem pro *chranu *sol:ních úclajr} je ,&déia Kuiila:vd, ernail: arjeia,kutil*v*@sezrrann.cz, tal,

777 q§* 754

t.

GDPR

Obecné nařízení na ochranu osobních údajůje ucelený soubor pravidel na ochranu dat v EU.
Organizace je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva studentů a dalších osob proti
neoprávněnému zacházení

s

jejich osobními údaji.

2. Účely zpracování osobních údajů
Organizace zpracovává osobní údaje za účelemevidence ve školnímatrice, BOZP, přijímání do ZŠ,
evidence PrŮběhu ZŠ,ukončování ZŠ,plnění smlouvy, oprávněnéh o zájmu a tzv. souhlasu se
zpracováním osobních údajů.
Systém zabezpečeníosobních údajů
- Zachování mlčenlivosti o údajích,
- skartování nepotřebných údajů,
- bezpečnéuloženídokumentů,
- ochrana osobních údajůpři práci s lT technikou,
- shromaždbvání pouze nezbytných osobních údajů
- vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.
3.

Doba uchování osobních údajů
Lhůta uchování osobních údajůje určena podle spisového a skartačníhořádu.

4.
o
o
o
5.
o
o
o

Předáváníosobních údajů
Osobám, které Správci poskytují právní a účetníslužby v zájmu zajištění řádného plnění
povi n ností sta nove ných o becně závaznými právn ím i před pisy,
Osobám, které pro Správce zajišťujítechnickýprovoz určitéslužby.
Na základě platných právních předpisů např. Policii ČR a dalším orgánům veřejné správy.
Práva subjektů údajů(subjekt údajů= žák, zákonný zástupce, dalšíosoby)
Právo na přístup k osobním údaiům- subjekt údajůmůžepožadovat informace o tom, jaké
údaje orga nizace zpracovává

Právo na opravu osobních údaiů- subjekt údajůmá právo požádat o opravu neúplných či
nesprávných osobních údajů,které se ho týkají

právo na výmaz osobních údaiů v případě, že má subjekt údajůza to, že zpracování
-

osobních údajůtýkajícíchse jeho osoby není oprávněné

o

Právo na omezení zpracování osobních údaiů- pokud má subjekt údajůza to, že by mělo
doiít k omezení loraravání iphn n<nhnírh lirlaiů

o
o

právo na odvolání informovaného souhlasu
Právo vznést námitku proti zpracováníosobních údaiů- subjekt údajůse můžeobracet přímo

na organizaci, na Úřad pro ochranu osobních údajůnebo na osobu pověřence, jehož
kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodnímustanovení tohoto dokumentu.
Tyto podmínky jsou účinnéke dni 25.5,201,8
V Třemošnici

24.5.2018

*§}*Ť;y,5"3.o

Mgr. Bc. Lubomír Marek, ředitel školy

