
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.01 Personální činnosti 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů 
pro stanovení nárokových a nenárokových složek platu, zabezpečení podkladů 
pro zápočet praxe a platové postupy, vedení a aktualizace údajů pro daňové 
účely. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním 
stavu: významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 435/2004 Sb. (Zákon o zaměst-
nanosti), zákon č. 582/1991 Sb. (Zákon o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení), zákon č. 48/1997 Sb. (Zákon o veřejném zdravotním pojištění). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci na pracovní smlouvu a na DPP. 

Kategorie osobních údajů Jméno, datum narození, rodné číslo, místo narození, bydliště, mzda,státní  
občanství, rodinný stav, telefon, e-mail, zdravotní pojistovna, rodinní pří-
slušníci, vzdělání, odborné znalosti a dovednosti, průběh předchozích zaměst-
nání, jiný pracovní poměr, ZPS, číslo účtu. 

Příjemci osobních údajů PaM, zřizovatel (anonymizovaně v platové rozvaze). 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: A 45. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.02 Zpracování platů 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Výpočty, zúčtování a úhrady  mezd (platů) zaměstnancům nebo pracovníkům 
na DPP a DPČ. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 586/1992 Sb. (Zákon o daních 
z příjmů), zákon č. 280/2009 Sb. (Daňový řád), nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, osobní číslo, datum narození, rodné číslo, bydliště, plat, děti, 
manžel/ka, platový výměr, docházka do zaměstnání, doba a důvody nepří-
tomnosti. 

Příjemci osobních údajů PaM, zřizovatel (anonymizovaně v platové rozvaze). 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: A 45. 

Způsob zpracování Elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.03 Evidence úrazů zaměstnanců 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Zaznamenání všech podstatných údajů o školním (pracovním) úrazu v příčin-
ných, časových, prostorových a věcných souvislostech včetně jmen svědků. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vyhláška č. 246/2001 Sb. 
MV ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, druh úrazu, druh zranění, zdravotní 
pojišťovna zaměstnance. 

Příjemci osobních údajů Zdravotní pojišťovny zaměstnance a školy, Česká školní inspekce, ve vymeze-
ných případech zřizovatel, inspektorát bezpečnosti práce a policie. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 10. 

Způsob zpracování Listina – evidenční list úrazu. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.04 BOZP a PO (zaměstnanci), BOZ (žáci) 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování BOZP: údaje o přítomnosti na školeních; BOZ: údaje o poučení žáků o BOZ. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů 
dětí, žáků a studentů, zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), nařízení vlády  
č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 
vyhláška č. 246/2001 Sb. MV ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci a žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození. 

Příjemci osobních údajů Ředitel, bezpečnostní referent. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 1. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.05 Administrace webových stránek 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Poskytování povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup a ne-
povinných informací podle vlastního uvážení školy nebo školského zařízení. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, 
oprávněný zájem správce (PR školy). 

Právní předpis Poskytování povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup a ne-
povinných informací podle vlastního uvážení školy nebo školského zařízení. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci a žáci. 

Kategorie osobních údajů Pedagogičtí pracovníci: jména a příjmení, pracovní telefony a e-maily, žáci a pe-
dagogičtí pracovníci: skupinové reportážní fotografie. 

Příjemci osobních údajů Veřejnost. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Zaměstnanci: po dobu trvání pracovního poměru, fotografie žáků a zaměst-
nanců: skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Elektronická, listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.06 Vstupní prohlídka do zaměstnání 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Ověření zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání nového zaměstnance 
k vykonávání práce podle pracovní smlouvy nebo dohody. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovně-
lékařských službách a některých druzích posudkové péče. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, údaj o zdravotním způsobilosti. 

Příjemci osobních údajů PaM. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: A 45. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.07 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Rozšíření a prohloubení pracovních kompetencí a kvalifikace pedagogických 
pracovníků na certifikovaných kurzech a školeních. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 563/2004  (Zákon o pedago-
gických pracovnících), vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Pedagogičtí pracovníci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození. 

Příjemci osobních údajů Vzdělávací agentury. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 5. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.08 Školská rada 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Seznámení veřejnosti s kandidáty a se složením školské rady vytvořené dle 
zákonných požadavků a umožnění kontaktu na ni. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (po-
vinnosti vůči zřizovateli), oprávněný zájem správce (kontakty na členy). 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) § 167 – 168, směrnice JčKÚ SM/114/RK. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Kandidáti ačlenové školské rady. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, telefon, e-mail. 

Příjemci osobních údajů Zřizovatel, veřejnost. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.09 Spisová služba 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Zajištění odborné správy dokumentů (příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyři-
zování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skar-
tačním řízení). 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spisové službě), vyhláška  
č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, další adresáti a odesílatelé. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, adresa, obsah spisu. 

Příjemci osobních údajů Zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, další adresáti a odesílatelé. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: A 10. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.10 Prezentace školy 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Poskytování informací o škole veřejnosti, zvýšení informovanosti o činnosti ško-
ly a propagace školy. 

Právní titul Oprávněný zájem správce osobních údajů. 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci, zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Reportážní fotografie, videozáznamy, zvukové záznamy. 

Příjemci osobních údajů Veřejnost. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky na webových stránkách školy. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.11 Kamerový systém 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého 
kamerového systému. 

Právní titul Oprávněný zájem správce. 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci, žáci a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru 
(dodavatelé, návštěvy atd.). 

Kategorie osobních údajů Podoby a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob. 

 

Informace poskytované 
subjektům údajů 

Prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného 
prostoru, včetně identifikace správce a sdělení, kde lze získat další informace. 

Příjemci osobních údajů V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro 
vedení přestupkového řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro 
naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Bez záznamu. 

Počet zapojených kamer 13 

Objekt umístění kamer 

 

Pracoviště Boubínská: přední část budovy – vstup, zadní část budovy – okna,  
parkoviště. 

Pracoviště Pasovská: vstup u silnice, pracoviště kovovýroby objekt B, vstupní 
část budovy, zadní část budovy u řeky. 

Pracoviště Nerudova 267: dvůr školy, parkoviště školy, vstup internát. 

Pracoviště Kasárenská 1134: u vchodu školy pro zaměstnance, ve vnitřních 
prostorách školy – šatna směrem ke vstupům do šatny  u vchodu pro žáky, ve 
vnitřních prostorách školy – šatna (v prostorách vstupu ze šatny do vstupní haly 
školy v 1. NP). 

Režim kamer: Spuštěny na základě detekce pohybu – Kasárenská, nepřetržitě celý den – 
pracoviště Nerudova 267, Pasovská, Boubínská. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.12 Zápůjčky ICT  techniky a pomůcek 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Zapůjčení  ICT techniky, učebních pomůcek popř. jiného majetku ve vlastnictví 
správce pro realizaci distančního způsobu vzdělávání. 

Právní titul Splnění smlouvy. 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Vypůjčitelé: žáci, zaměstnanci a zákonní zástupci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození žáka, zaměstnance 
a zákonného zástupce. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.13 Testování zaměstnanců a žáků na přítomnost nákazy COVID-19 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Zamezení šíření nákazy COVID-19 v době nouzového stavu ČR při pandemické 
situaci.. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním 
stavu: veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví. 

Právní předpis Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR  
47828/2020-16/MIN/KAN. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci, děti, žáci, studenti. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, zdravotní pojišťovna, číslo pojištěnce, čas provedení testu 
a výsledek provedení testu na nákazu COVID-19. 

U výjimky z provedení testování: jméno, příjmení, důvod výjimky z testování na 
nákazu COVID-19. 

Příjemci osobních údajů Zdravotní pojišťovny. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování 
subjektů údajů; po dobu nezbytné kontroly zpracování plateb a nároků 
zdravotních pojišťoven subjektů údajů. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.01 Evidence žáků ZŠ – školní matrika, včetně školní družiny, katalogové 

listy 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Pořízení a zpracování údajů o žácích, zahájení, průběhu a ukončení jejich 
vzdělávání podle  zákonných požadavků, údaje pro potřeby provozu školy a sta-
tistické výkazy v rámci sběru dat pro výkonové a statistické výkazy. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním 
stavu: významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení do-
kumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška č. 48/2005 o zá-
kladním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 
zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci, zákonní zástupci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, rodné číslo,datum narození, adresa, údaje o předchozím 
vzdělání, stupně dosaženého vzdělání, obor vzdělání, fomra a délka vzdělání, 
datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, 
datum ukončení vzdělávání na škole, zdravotní stav, jméno a příjmení zákon-
ného zástupce, místo trvalého pobytu zákonného zástupce, adresa pro 
doručování písemností, telefon, pojišťovna žáka, osoby, které lze informovat na 
základě plné moci – jméno, doručovací adresa, telefon, e-mail. 

Příjemci osobních údajů MŠMT ČR, zřizovatel (anonymizovaně v exportech pro výkazy), zřizovatel. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: A 45. 

Způsob zpracování Elektronicky, listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.02 Katalogové listy ZŠ 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Evidence průběhu výchovně vzdělávacího procesu, údaje o přítomnosti a nepří-
tomnosti subjektů údajů včetně jejích důvodů, o složení tříd a studijních skupin. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním 
stavu: významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení 
dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení,datum narození, místo narození, rod. číslo, státní občanství, 
sourozenci, bydliště, zdravotní stav, kód zdravotní pojišťovny, jméno a příjmení 
otce, jeho bydliště, kontaktní telefon, příjmení a jméno matky, bydliště, 
kontaktní telefon, jméno a příjmení zákonného zástupce, bydliště, kontaktní 
telefon, datum zahájení vzdělávání, podklady pro  zařazení do ZŠ praktické, 
zdravotní záznamy, vzdělávací program, rodinné prostředí, průběh školní 
docházky. 

Příjemci osobních údajů Pedagogičtí pracovníci, zastupkyně ředitele. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: A 45. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.03 Vedení záznamů v třídní knize ZŠ 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Evidence průběhu výchovně vzdělávacího procesu, údaje o přítomnosti a nepří-
tomnosti subjektů údajů včetně jejích důvodů, o složení tříd a studijních skupin. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení do-
kumentace škol a školských zařízení a školní matriky. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, přehled vyučujících. 

Příjemci osobních údajů Pedagogové. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 10. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.04 Inkluze na ZŠ 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Poskytnutí podkladů k přiřazení podpůrných opatření žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, výjimka: u zdravotní způsobilosti a zdravotních obtíží 
výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů a významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, vyhláška 
č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Žáci: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, údaje o vzdě-
lávání, údaje o zdravotním stavu, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimo-
řádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou 
(zdravotní stav), údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského 
poradenského zařízení, zdravotní způsobilost a zdravotní obtíže. 

Zákonní zástupci: jméno a příjmení. 

Příjemci osobních údajů Zástupkyně ředitele, pedagogové. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 10. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.05 Třídní výkaz ZŠ 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Evidence průběhu výchovně vzdělávacího procesu, údaje o přítomnosti a ne-
přítomnosti subjektů údajů včetně jejích důvodů, o složení tříd a studijních 
skupin. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení do-
kumentace škol a školských zařízení a školní matriky,. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, datum zahájení 
vzdělávání I. třídy školy, podklady pro zařazení do praktické – speciální školy, 
datum zahájení vzdělávání,  prospěch, předměty. 

Příjmení a jméno otce, bydliště otce, kontaktní telefon, jméno a příjmení 
matky, bydliště, bydliště žáka, nebydlí-li u rodičů. 

Zdravotní záznamy, kód pojišťovny, pochvaly a tresty. 

Příjemci osobních údajů Pedagogové, zástupkyně ředitele. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 45. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 

file:///C:/Users/jkapp/Documents/Zdroje%20dat/SOŠ,%20SŠ%20a%20SOU/42-17%20SŠ%20a%20ZŠ%20Vimperk/info@stredni-skola.eu
mailto:gdpr@zvas.cz


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.01 Evidence žáků SŠ – školní matrika, katalogový list, osobní spis žáka 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Pořízení a zpracování údajů o žácích, zahájení, průběhu a ukončení jejich 
vzdělávání podle  zákonných požadavků, údaje pro potřeby provozu školy a sta-
tistické výkazy v rámci sběru dat pro výkonové a statistické výkazy. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním 
stavu: významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení 
dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška č. 47/2005 Sb. 
o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukon-
čování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, vyhláška č. 177/2009 Sb. o bliž-
ších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou, zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, rodné číslo,datum narození, adresa, údaje o předchozím 
vzdělání, stupně dosaženého vzdělání, obor vzdělání, forma a délka vzdělání, 
datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, 
datum ukončení vzdělávání na škole, údaje o zkoušce, jíž bylo střední vzdělávání 
ukončeno, zdravotní stav, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trva-
lého pobytu zákonného zástupce, adresa pro doručování písemností, telefon, 
pojišťovna žáka, osoby, které lze informovat na základě plné moci – jméno, 
doručovací adresa, telefon, e-mail, datová schránka, údaje o zdravotní způso-
bilosti. 

Příjemci osobních údajů MŠMT ČR, zřizovatel (anonymizovaně v exportech pro výkazy), zřizovatel. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 45. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.02 Katalogové listy SŠ 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Evidence průběhu výchovně vzdělávacího procesu, údaje o přítomnosti a nepří-
tomnosti subjektů údajů včetně jejích důvodů, o složení tříd a studijních skupin. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním 
stavu: významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení do-
kumentace škol a školských zařízení a školní matriky. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, obor vzdělání, datum narození, místo narození, státní 
občanství, rodné číslo, státní občanství, doba studia, předchozí vzdělání, 
bydliště žáka, zákonný zástupce – otec,matka bydliště záznamy třídního učitele, 
hodnocení – vysvědčení, zdravotní stav. 

Příjemci osobních údajů Pedagogogičtí pracovníci. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: A 45. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.03 Přijímací řízení  na SŠ – přihláška, zápisový lístek 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Evidence přihlášených, přijatých a nepřijatých uchazečů o vzdělávání na střední 
škole. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním 
stavu: významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Uchazeči o vzdělávání na maturitních a nástavbových oborech. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, místo narození,k datum narození, rodné číslo (u oborů 
s maturitní zkouškou), státní občanství, kontakt na uchazeče, adresa pro 
doručování písemností, údaje o škole, kontakt na zákonného zástupce, jeho 
jméno a příjmení, adresa, zdravotní způsobilost ke vzdělání, zdravotní stav, 
adresa, název školy, kód a název oboru vzdělání. 

Příjemci osobních údajů U maturitních a nástavbových oborů: CERMAT. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.04 Evidence v knize úrazů SŠ 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Zaznamenání všech podstatných údajů o školním (pracovním) úrazu v příčin-
ných, časových, prostorových a věcných souvislostech včetně jmen svědků. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů 
dětí, žáků a studentů. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, popis úrazu, datum, místo a popis události, 
kým byl úraz ošetřen, podpis zaměstnance, délka absence, kdy a jak byl úraz 
oznámen zákonnému zástupci. 

Příjemci osobních údajů Zdravotní pojišťovny  žáka a školy, Česká školní inspekce, ve vymezených pří-
padech zřizovatel, inspektorát bezpečnosti práce a policie. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 10. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.05 Vedení záznamů v třídní knize SŠ 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Evidence průběhu výchovně vzdělávacího procesu, údaje o přítomnosti a nepří-
tomnosti subjektů údajů včetně jejích důvodů, o složení tříd a studijních skupin. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení do-
kumentace škol a školských zařízení a školní matriky. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci, vyučující. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, přehled vyučujících. 

Příjemci osobních údajů Pedagogové, zákonní zástupci. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 10. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.06 Průběh praxe – smlouva o zajištění provozní praxe žáků, dohoda o 

činnosti instruktora při provozní praxi žáků 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Poskytnutí osobních údajů žáků – studentů partnerské organizaci, která 
zajišťuje materiálně a personálně jejich odbornou praxi. 

Zpracování úpdajů o odborném instruktorovi zajišťujícímu odbornou praxi. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění smlouvy. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Instruktor – jméno a příjmení, telefon, e-mail. 

Žák – jméno, ročník, obor, firma. 

Příjemci osobních údajů Ředitel, ekonomka, instruktor. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 10. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.07 Žádost o uvolnění z tělesné výchovy 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Uvolnění žáka z výuky tělesnné výchovy, kterou nemůže ze zdravotních důvodů 
absolvovat. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním 
stavu: významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, adresa, posudek lékaře s razítkem a podpi-
sem (zdravotní stav), zákonný zástupce – jméno a příjmení, adresa, podpis 
zákonného zástupce/zletilého žáka, třída, třídní učitel/ka, učitel/ka TV. 

Příjemci osobních údajů Pedagogogičtí pracovníci. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 1. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.08 Výplata stipendia 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Poskytování prospěchových stipendií podle stipendijního programu školy. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, adresa, výše 
stipendia. 

Příjemci osobních údajů Zřizovatel – poskytovatel dotace na stipendia. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Po dobu vzdělávání. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.09 Inkluze na SŠ 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Poskytnutí podkladů k přiřazení podpůrných opatření žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, u zdravotní způsobilosti a zdravotních obtíží výjimka: 
výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů a významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, vyhláška 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Kategorie osobních údajů Žáci: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, údaje o vzdě-
lávání, údaje o zdravotním stavu, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimo-
řádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou 
(zdravotní stav), údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského 
poradenského zařízení, zdravotní způsobilost a zdravotní obtíže. 

Zákonní zástupci: jméno a příjmení. 

Příjemci osobních údajů Ředitel, zástupce ředitele, pedagogičtí pracovníci, výchovný poradce, speciální 
pedagog, školní psycholog. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 5 – S 10. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 

file:///C:/Users/jkapp/Documents/Zdroje%20dat/SOŠ,%20SŠ%20a%20SOU/42-17%20SŠ%20a%20ZŠ%20Vimperk/info@stredni-skola.eu
mailto:gdpr@zvas.cz


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.10 Potvrzení o studiu na SŠ 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Pracovně právní účely zaměstnanců, sociální  potřeby dětí, žáků, studentů nebo 
zákonných zástupců. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 117/1995 Sb. (Zákon o státní sociální podpoře), zákon č. 586/1992 Sb. 
(Zákon o daních z příjmů), zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon  
č. 435/2004 Sb. (Zákon o zaměstnanosti). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, bydliště, období, obor, datum narození. 

Příjemci osobních údajů PaM, zaměstnanci, děti, žáci, zákonní zástupci, studenti, klienti, orgány veřejné 
správy a orgány veřejné moci. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz — 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.11 Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Poskytnutí dokladů o úspěšném zakončení vzdělávání. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, obor vzdělání, 
zaměření a délka vzdělávacího programu, třída, hodnocení závěrečných zkou-
šek. 

Příjemci osobních údajů Absolventi. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz — 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 

file:///C:/Users/jkapp/Documents/Zdroje%20dat/SOŠ,%20SŠ%20a%20SOU/42-17%20SŠ%20a%20ZŠ%20Vimperk/info@stredni-skola.eu
mailto:gdpr@zvas.cz


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.12 Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Přihlášení žáků k maturitním zkouškám, zadání výsledků zkoušek, vystavení 
vysvědčení, zaznamenání ukončení vzdělávání ve školní matrice; výpočty a 
výplaty odměn subjektům údajů zabezpečujícím průběh a hodnocení maturitní 
zkoušky; 

vystavení vysvědčení o závěrečné a výučního listu, zaznamenání ukončení 
vzdělávání ve školní matrice; výpočty a výplaty odměn subjektům údajů 
zabezpečujícím průběh a hodnocení závěrečné zkoušky 

Právní titul Splnění právní povinnosti, výjimka pro citlivé údaje o zdravotním stavu a zdra-
votním omezení: významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; 
vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách 
závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci, předseda maturitní komise, předseda zkušební komise. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, místo narození, státní občanství, rodné 
číslo, adresa pro doručování písemností, e-mail, datová schránka, kategorie 
a skupina přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání závěrečné zkoušky 
(zdravotní stav). 

Předseda maturitní komise: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého 
bydliště, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, číslo účtu. 

Příjemci osobních údajů Maturity: CZVV (CERMAT). 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 5, A 45. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

22.02 Vzdělávání distančním způsobem 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Zajištění jiného než prezenčního způsobu vzdělávání při mimořádných udá-
lostech nebo nouzovém stavu. 

Právní titul Spnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon); upravený školní řád. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci, studenti. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, e-mail pro distanční výuku, účet do on-line prostředí. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz A 45. 

Způsob zpracování Elektronicky (on-line synchronně, asynchronně); 

Listina (off-line samostudium). 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

30.01 Přihláška ke stravování 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Zabezpečení stravování subjektu údajů, které opovídá věku a zdravotnímu 
stavu. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; oprávněný zájem správce (u čísla bankovního účtu); 
výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný 
zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) § 119, vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním 
stravování. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci a žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, třída, ubytován, adresa bydliště, telefonní 
číslo zákonného zástupce, zdravotní omezení, číslo bankovního účtu. 

Příjemci osobních údajů Hospodářka školy. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 3. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

40.01 Přihláška do domova mládeže 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Ubytování žáků. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; oprávněný zájem správce (u čísla bankovního účtu); 
výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný 
zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) § 117, zákon č. 500/2004 Sb. (Správní 
řád), Vyhláška č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních 
a školských účelových zařízeních. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Žáci: Jméno a příjmení, datum a místo narození, státní občanství, číslo 
občanského průkazu,kód zdravotní pojišťovny, adresa trvalého bydliště, 
telefon, e- mail, zdravotní stav: nemoci, způsob léčby, pravidelné užívání léků, 
zájmová činnost. 

Zákonní zástupci: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, číslo 
bankovního účtu. 

Příjemci osobních údajů Vychovatelé domova mládeže. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

40.02 Osobní spis žáka v DM 

Správce osobních údajů STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK, NERUDOVA 267 
Ředitel: Ing. Petr Žuravský 
E-mail: info@stredni-skola.eu 
Telefon: 388 411 471 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Evidence žáků přijatých k ubytování v DM, průběhu jejich pobytu a ukončení 
ubytování. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním 
stavu: významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení 
dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, škola, datum narození, místo, obor vzdělání, číslo občan-
ského průkazu, kdo a kdy ho vydal, zdravotní stav, kód zdravotní pojišťovny, 
rodné číslo, adresa zákonného zástupce, otec, matka – zaměstnání, telefon. 

Domov mládeže – datum příchodu/odchodu, školní rok – vychovatel, třídní 
učitel, mistr odborného výcviku, přehled prospěchu a chování, výchovná 
opatření. 

Příjemci osobních údajů Vychovatelé domova mládeže. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 5. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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