
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

Správce osobních údajů (dále jen „správce“) : 

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor 

Blatské sídliště 23, Veselí nad Lužnicí, 391 81  

IČO: 70893292 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“): 

Město Veselí nad Lužnicí, nám. T.G. Masaryka 26/I, 391 81   Veselí nad Lužnicí, IČO 

00253081, Ing. Soňa Šicnerová, email: poverenec@veseli.cz, telefon:  381 548 137 

 

Jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci některé agendy ve škole - školce, 

proto Vám poskytujeme informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.  

Na pověřence se můžete obracet s dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, 

které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy.  

Vaše práva 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje a údaje Vašich dětí máte právo: 

• Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export – podrobněji čl. 15 

Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR)  

• Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich 

vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich 

zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 GDPR). 

• V případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme úkol ve veřejném zájmu 

nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR), 

anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), máte právo 

podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 GDPR). 

• Máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k 

jednotlivým agendám, tj. účel zpracování.  
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• Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem písemném souhlasu, 

máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.  

• Ve Vašich podáních se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla 

budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost 

• Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů 

https://www.uoou.cz/.  

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách zpracováváme? 

Velkou část údajů o žácích a jejich zákonných zástupcích zpracováváme, protože nám to přímo 

ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (školský zákon, zákony o zdravotním a 

sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, 

vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a další) 

nebo ve veřejném zájmu. Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, státní 

občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, 

údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, 

adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. Jedná se zejména o následující situace: 

• vedení školské evidence 

• vedení záznamů o účasti žáků v soutěžích a olympiádách 

• vystavování podepsaných výtvorů žáků v prostorách školy či mimo školu 

• používání jmenovek pro školní potřeby 

• řešení deliktů žáků, a to i bez účasti Policie ČR. 

Běžným důvodem zpracování osobních údajů může být také plnění smlouvy např.  

• přihlášení a platba školní družiny 

• platba související s exkurzemi, výlety a dalšími akcemi školy  

• určení osob oprávněných k vyzvedávání dítěte 

• doložení bezinfekčnosti dítěte. 

 Ve veřejném zájmu a za účelem plnění smluv zpracováváme některé osobní údaje v dalších 

evidencích, například operativní evidence pronájmů, zápůjček. 

 Dále zpracováváme údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto 

zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, bankovní spojení a další podobné 



údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci, popř. smluvní zpracovatel, dále je z důvodu 

plnění zákonné povinnosti orgánům sociálního zabezpečení, finanční správě, zdravotním 

pojišťovnám popř. Úřadu práce. 

V případě akcích pořádaných školkou některé informace předáváme se souhlasem zákonných 

zástupců ubytovacímu zařízení, plavecké škole, dopravci, apod.  

Smluvní zpracovatele osobních údajů zavazujeme mlčenlivostí. 

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně 

po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem, který je vydán dle z. č. 499/2004 Sb.,           

o archivnictví a spisové službě, ve znění pozd. předpisů.  

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně 

profilování. 

 


