
Touto cestou Vám, jako správce osobních údajů, chceme poskytnout informace týkající se 
zpracování osobních údajů. 

 

1/ jaký je celkový právní rámec, pro zpracování osobních údajů? 

Jedná se o Nařízení EU č. 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data 
Protection Regulation neboli GDPR), které je účinné od 25. 5. 2018 a má za cíl hájit práva fyzických 
osob (subjektů údajů) proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji. 

 

2/ kdo Vaše osobní údaje zpracovává? 

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 

se sídlem: Svatopluka Čecha 683, 752 01 Kojetín 

IČ : 70259861 

Kontaktovat nás můžete na: 

tel.: 581 705 331 

e-mailu: gkjkj.cz 

datovou schránkou: j9dfddc 

 

3/ jak můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů? 

konkrétní osobou, na kterou se můžete obrátit je JUDr. Zdeňka Reková, a to buď telefonicky na čísle 
608073347 nebo 777064655 nebo na e-mailové adrese: info@gdpr-prostějov.cz. 

 

4/ pro jaké účely osobní údaje zpracováváme? 

Osobní údaje zpracováváme při přijímacím řízení, zajišťování středního vzdělávání, vedení školní 
matriky, rozhodovací činnosti ředitele školy, řešení přestupků studentů.  

Dále při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, sepisování zápisů z porad, v souvislosti 
s vedením pracovně-právní a mzdové agendy, též při evidenci docházky zaměstnanců, uchazečů o 
zaměstnání, úrazů a docházky studentů. Osobní údaje zpracováváme též v souvislosti se zvláštním 
režimem vzdělávání, při poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., při veřejné prezentaci 
školy, v souvislosti s kurzy a akcemi, které pořádáme, při zpracování projektů, žádostí a dotací a též 
při vedení účetnictví. 

 

5/ na jakém právním základě osobní údaje zpracováváme? 

Osobní údaje zpracováváme, pokud nám pro zpracování svědčí některý z titulů, které vyplývají přímo 
z GDPR, těmi jsou situace, kdy 

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jíž jsme smluvními stranami, nebo pro provedení 
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost;  

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje;  

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické 
osoby;  



- zpracování je nezbytné pro splnění některého z úkolů, které úkolu provádíme ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci, kterými jsme pověřeni;  

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě 
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů 
vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.  

Pokud by nám pro zpracování nesvědčil žádný z těchto právních titulů, pak Vaše osobní údaje 
můžeme zpracovávat jen tehdy, pokud nám k tomu udělíte souhlas, a to buď pro jeden, nebo více 
konkrétních účelů.   

Speciální pravidla pak platí pro zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Více k tomu naleznete 
v čl. 9 GDPR. 

 

6/ kterým příjemcům nebo kategoriím příjemců osobní údaje předáváme? 

Osobní údaje předáváme těm osobám a institucím, ve vztahu k nimž nám to ukládají právní předpisy. 
Jiným příjemcům jen v takovém případě, pokud nám s předáním udělíte souhlas.  

 

7/ po jakou dobu budou osobní údaje uloženy? 

Osobní údaje ukládáme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší u jednotlivých účelů 
zpracování. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány, popř. uloženy v souladu 
s požadavky platných právních předpisů.  

 

8/ jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva? 

a/ odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (to se však netýká situace, kdy osobní 
údaje jsou zpracovávány na jiném právním základě než právě na základě uděleného souhlasu). Více o 
tomto právu zjistíte v čl. 7 GDPR. 

b/ právo na přístup k Vašim osobním údajům, které umožňuje zjistit, zda a případně jaké údaje 
zpracováváme a uchováváme, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a informace o 
příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Více o tomto právu zjistíte v čl. 15 GDPR. 

c/ právo na opravu, které Vám umožňuje dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistíte, že evidované 
údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Více o tomto Vašem právu zjistíte v čl. 16 GDPR.  

d/ právo na výmaz (neboli právo být zapomenut), které Vám umožňuje požadovat odstranění Vašich 
údajů z naší evidence. Více o tomto právu zjistíte v čl. 17 GDPR. 

e/ právo na omezení zpracování, které nám v určitých případech ukládá omezit zpracovávání 
osobních údajů. Více o tomto právu zjistíte v čl. 18 GDPR. 

f/ právo na přenositelnost, které umožňuje získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné 
podobě a požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) 
možné a proveditelné. Toto právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních 
údajů založeno na souhlasu či vyplývá z plnění smlouvy. Více o tomto právu zjistíte v čl. 20 GDPR. 

g/ právo vznést námitky, které Vám umožňuje ohradit se proti zpracování osobních údajů, které je 
založeno na oprávněném nebo veřejném zájmu správce. V případě těchto námitek máme však 
povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují či nikoliv nad zájmy 
Vašimi. Více o tomto právu zjistíte v čl. 21 GDPR. 



h/ právo podat stížnost u dozorového orgánu, které Vám umožňuje (aniž by tím byly dotčeny jiné 
Vaše možnosti domáhat se ochrany práv u správního orgánu nebo u soudu), podat stížnost u 
dozorového úřadu, kterým je:  

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

e-mail: posta@uoou.cz 

datová schránka: qkbaa2n 

Užitečné informace a odpovědi na některé Vaše otázky byste mohli nalézt na stránkách tohoto úřadu  
https://www.uoou.cz 

Více o tomto právu zjistíte v čl. 77 GDPR.   

 

9/ kde a jakým způsobem můžete svá práva uplatnit? 

1/ ústně v sídle školy, 

2/ písemně na naší adrese, e – mailem nebo elektronickým podáním,  

3/ jakýmkoliv jiným způsobem, pokud však budeme moci ověřit, že jste příslušné právní jednání 
skutečně učinili. 

 

mailto:posta@uoou.cz
https://www.uoou.cz/

