Ochrana osobních údajů
Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen
„subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační
údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů,
který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění,
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání,
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace jako právnická osoba zpracovává
osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou
stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679, 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), které je přímo
použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu
nařízení General Data Protection Regulation).
Informace o obecném nařízení o ochraně osobních údajů a další související obecné informace
naleznete například na WEBu Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace zde uvedenými informacemi plní
svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o
uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend:
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, datum a místo narození, státní občanství; místo trvalého pobytu,
popřípadě místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí,
nepobývá-li dítě, žák na území České republiky; 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.
Kontaktní údaje Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace jako správce,
případně zpracovatele osobních údajů:
Adresa: Slovácká 40, 69002 Břeclav
Datová schránka: ID hpkdtwx
Mail: slovacka@slovacka.cz
Telefon: 519 370 876(sekreatariát)
Jmenovaným pověřencem pro školu je Město Břeclav.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Adresa: Město Břeclav, Ing. Marta Osičková, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
E-mail: poverenec@breclav.eu

