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Informace o zpracování osobních údajů 
 

Správce osobních údajů: Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace 
Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu: 

• Jméno a příjmení kandidáta do školské rady, 

• adresa bydliště kandidáta do školské rady, 

• povolání kandidáta do školské rady. 

 

Zpracování je prováděno v rámci výkonu veřejné moci dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení, 

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je pověřen správce. 

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) je prováděna volba do školské rady. Za tímto účelem je správce 

pověřen připravit volby a sestavit odpovídající kandidátní listiny. Zpracovávané osobní údaje slouží pro 

sestavení kandidátních listin tj. pro informaci voličů o jednotlivých kandidátech. 

Správce osobních údajů: Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace 
Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín 

Kontaktní údaje správce: tel.: 595 041 377, email: hlucin@zshornicka.cz 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, ludek.mandok@autocont.cz 

Účel zpracování: zpracovávané osobní údaje slouží pro sestavení kandidátních listin tj. pro informaci 

voličů o jednotlivých kandidátech. 

Právní základ zpracování osobních údajů: v rámci výkonu veřejné moci dle čl. 6 odst. 1 písm. e) 

Obecného nařízení, zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. 

Předání osobních údajů: osobní údaje nebudou předávány dalším organizacím nebo subjektům, 

zpracování bude prováděno výhradně správcem. 

Lhůta zpracování osobních údajů: osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu ustanovenou 

zákonem č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 

 

Práva subjektu osobních údajů: 

 mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), 
 požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), 
 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle  

čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 
 na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů, 
 na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů, 
 odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 
 podat proti Správci osobních údajů stížnost podle čl. 77 Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů. 
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Záznam o činnostech zpracování osobních 
údajů dle čl. 30 Nařízení  
 

Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace 

Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín 

 

Zpracování osobních údajů v rámci čestných prohlášení o bezinfekčnosti na onemocnění COVID-19 

Kontaktní údaje  
Kontaktní údaje dle čl. 30 odst. 1 písm. a) Nařízení 

Jméno a kontaktní údaje správce osobních 
údajů 

Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, 
příspěvková organizace, Hornická 7/1266, 748 
01 Hlučín 
Mgr. Martin Franek, (ředitel) 
Email: martin.franek@zshornicka.cz 

Jméno a kontaktní údaje pověřence pro 
ochranu osobních údajů 

Luděk Mandok, 
email: ludek.mandok@autocont.cz 

 

Účel zpracování osobních údajů 
Účely zpracování dle čl. 30 odst. 1 písm. b) Nařízení 

Účel zpracování osobních údajů 

Ochrana zdraví žáků a zaměstnanců ZŠ po dobu 

mimořádné situace v souvislosti s nepříznivým 

vývojem epidemiologické situace onemocněním 

COVID-19 a v souladu se zákonem č. 258/2000 

Sb., §69 odst. 1 písm. b). 

Právní titul zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 

odst. 1. c) Nařízení (GDPR) - zpracování je 

nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se 

na správce vztahuje. 
 

Kategorie subjektů osobních údajů a kategorie osobních údajů 
Kategorie subjektů osobních údajů a kategorie osobních údajů dle čl. 30 odst. 1 písm. c) Nařízení 

Kategorie subjektů osobních údajů Žáci školy, účastnici vzdělávání, zákonní zástupci 

Kategorie osobních údajů (osobní údaje) 

Jméno a příjmení, datum narození, adresa 
trvalého bydliště, informace o bezinfekčnosti 
s ohledem na vyjmenované příznaky 
onemocnění COVID19 ve formuláři. 
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Kategorie příjemců osobních údajů 
Kategorie příjemců osobních údajů a kategorie osobních údajů dle čl. 30 odst. 1 písm. d) Nařízení 

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou 
osobní údaje zpřístupněny (příjemci osobních 
údajů) 

Nebude předáváno. 

 

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci 
Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci dle čl. 30 odst. 1 písm. e) 
Nařízení 

Předání osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci 

Není prováděno.  

Příjemci osobních údajů (včetně identifikace 
této třetí země či mezinárodní organizace) 

Není prováděno. 

 

Lhůty pro výmaz osobních údajů 
Lhůty pro výmaz osobních údajů dle čl. 30 odst. 1 písm. f) Nařízení 

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií osobních údajů 

Po dobu mimořádných opatření v souladu se 
zákonem č. 258/2000 Sb. 

 

Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření 
Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření dle čl. 30 odst. 1 písm. f) Nařízení 

Technická bezpečnostní opatření 

Je instalován antimalware systém. 
Síť je oddělena od Internetu firewallem. 
Je implementována autentizace oprávněných 
uživatelů hesle. 
Je nastaven systém přidělování oprávnění 
v rámci používaných informačních systémů. 
Data jsou zálohována. 
Bezpečnost sítě je testována v nepravidelných 
intervalech. 

Organizační bezpečnostní opatření 

Jsou stanovena pravidla pro práci s osobními 
údaji. 
Jsou stanovena pravidla pro výkon práv subjektů 
osobních údajů. 

 

Záznam zpracoval: Luděk Mandok 

Poslední revize: 2. 6. 2020 

Verze dokumentu: 1 

 

 


