Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při zajištění odborného
vzdělávání
Správce osobních údajů
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů
570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390-1; info@szesro.cz; číslo datové
schránky ID: 9e9xkv8
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 kapitola III. články 12 až 22 sděluje
subjektům (poskytovatelům) osobních údajů následující informace:
Účelem zpracování osobních údajů je zajištění odborného vzdělávání a vykonání
příslušných kvalifikačních zkoušek, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Právním základem pro zpracování je, že:
a) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl.
6 odst. 1 písm. c) GDPR,
b) zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na
žádost tohoto subjektu údajů a následně splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je
subjekt údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
c) subjekt údajů, resp. zákonný zástupce, udělil souhlas se zpracováním osobních údajů
pro jeden či více konkrétních účelů - čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Kategorie poskytovaných osobních údajů jsou údaje nezbytné pro zajištění vedení
dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi
nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu,
popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo
pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; telefonické
a emailové spojení; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;
datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;
vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o
podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v
doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o
zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání
ve škole, údaje o ukončení vzdělávání ve škole, údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední
škole ukončeno.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé
účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po
dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům,
úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

Máte právo:
a) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní
údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
c) požadovat omezení jejich zpracování,
d) požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
e) podat stížnost u dozorového orgánu.
Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních
údajů.
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