
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen
„nařízení GDPR“, VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA informuje žáky a zákonné
zástupce (dále jen jednotlivě „subjekt údajů“) o podmínkách, okolnostech, způsobu a rozsahu
zpracování osobních údajů a o zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
se sídlem Hasičská 1003/49, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zapsaná v rejstříku školských právnických osob
vedeném MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, Malá Strana
ve složce 2008, pořadové číslo 003
IČ: 26836025
DIČ: CZ26836025
Datová schránka: thxi94i
(dále jen „VSPŠ“)

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem dohledu na řádný výkon činností v oblasti ochrany osobních údajů byla jmenována
pověřencem pro ochranu osobních údajů VSPŠ:

Mgr. Bc. Denisa Malinová, DiS.
email: gdpr.vsps@vitkovice.cz

Na pověřence pro ochranu osobních údajů je možno se obracet s dotazy, týkajícími se
zpracování a ochrany osobních údajů. Pověřenec je kontaktní osobou pro vyřizování požadavků
a žádostí v oblasti ochrany osobních údajů. Všechny požadavky budou vždy řádně posouzeny a
vypořádány v souladu s nařízením GDPR.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Detailnější informace o zpracovávaných osobních údajích, účelech, kategoriích
subjektů údajů, příjemcích a době uchování naleznete v přiloženém souboru
PDF (tabulce) s názvem „GDPR – Informace pro žáky a rodiče“.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které VSPŠ získá buď od žáka/zákonného zástupce, shromažďuje a zpracovává na
základě tohoto právního titulu:



▪ nezbytnost pro splnění právní povinnosti, která se na VSPŠ vztahuje,
▪ nezbytnost pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením

smlouvy,
▪ nezbytnost pro účely oprávněných zájmů VSPŠ,
▪ nezbytnost pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,
▪ na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 
Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoli písemně
odvolat, a to na adrese sídla VSPŠ a/nebo prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu
pověřence: gdpr.vsps@vitkovice.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost VSPŠ nadále zpracovávat osobní údaje subjektu
údajů na základě souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá
vliv na zpracování osobních údajů, které VSPŠ zpracovává na základě jiného právního titulu, než
je souhlas (např. je-li zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na VSPŠ
vztahuje).

OCHRANA ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracovávání osobních údajů VSPŠ dbá na jejich přesnost a zpracovává je způsobem, který
zajišťuje jejich náležité zabezpečení. Osobní údaje jsou zpracovány manuálně i automatizovaně
(prostřednictvím výpočetní techniky). Za tímto účelem VSPŠ přijala technicko-organizační
opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření zabraňující neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití osobních údajů. K ochraně
osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním VSPŠ využívá
různé technologie, postupy a procesy (např. softwarovou ochranu, fyzické zabezpečení objektů,
mlčenlivost zaměstnanců aj.). Při zpracování osobních údajů žáků/zákonných zástupců
nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani k profilování.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů může vůči VSPŠ uplatnit následující práva:

▪ právo na přístup k osobním údajům
= právo požadovat potvrzení, zda VSPŠ zpracovává osobní údaje a pokud ano, jaký je účel
zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kdo je příjemcem osobních údajů nebo o
jaké kategorie příjemců jde, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu
uchování osobních údajů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
informace o zdroji osobních údajů, informaci, zda dochází k automatizovanému zpracování
či profilování, 

▪ právo na opravu
= právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,

▪ právo na výmaz (právo být zapomenut)
= týká se povinnosti VSPŠ vymazat zpracovávané osobní údaje; toto právo však neplatí
vždy, neboť existují případy, kdy osobní údaje VSPŠ zpracovávat musí z důvodu plnění
zákonné povinnosti,



▪ právo na omezení zpracování
= lze uplatnit v případě, kdy subjekt údajů nechce, aby byly osobní údaje zpracovány pro
jiné, než nezbytné zákonné důvody,

▪ právo na přenositelnost osobních údajů
= možnost požadovat předání osobních údajů jinému správci, určenému subjektem údajů,
pokud tomu nebrání zákonná překážka,

▪ právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
= lze uplatnit v případě domněnky neoprávněného zpracování osobních údajů; námitku lze
vznést i proti automatizovanému rozhodování a profilování.

PRÁVO SUBJEKTU ÚDAJŮ PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu,
kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www.uoou.cz

http://www.uoou.cz/

