
Přehled zpracovávaných osobních 
údajů a agend

Popis agendy
Právní tituly 
zpracování

Účel zpracování
Popis procesu 

zpracování
Definice subjektů

nezabezpečená elektronická 
komunikace

běžná e-mailová komunikace, objednávání 
zboží, materiálu, obchodní korespondence

oprávněný zájem, 
plnění smlouvy

komunikace s dodavateli a odběrateli, 
běžná komunikace ruční, automatizované veškeré subjekty komunikující 

se Správcem

zabezpečená elektronická komunikace

komunikace s veřejnou a státní správou, 
odběrateli a dodavateli - systém datových 
schránek, e-mail opatřený elektronickým 

podpisem

oprávněný zájem, 
právní povinnost, 
plnění smlouvy

povinnost použití datové schránky, 
Zákon č. 300/2008 Sb., Zákon o 

elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, zasílání a příjem 

účtních dokladů, komunikace s 
veřejnou a státní správou

ruční, automatizované veškeré subjekty komunikující 
se Správcem

webové stránky školy provozování webových stránek oprávněný zájem zajištění komunikace s veřejností, 
propagace školy automatizované veškeré subjekty komunikující 

se Správcem

foto, video, dokumentace, práce žáků - 
web, nástěnky, propagační materiály

fota a videa dokumentace žáků a 
zaměstnanců orpávněný zájem propagace školy automatizované žáci, zaměstnanci

přijímací řízení, správní řízení agenda související s těmito řízeními právní povinnost Zákon č. 561/2004 Sb. , Školský 
zákon ruční, automatizované žáci, zákonní zástupci, 

zaměstnanci

záznamy o provedených školeních
vedení evidence o provedených školeních 
BOZP, PO, školení řidičů referentů, první 

pomoc aj.

právní povinnost, 
oprávněný zájem

262/2006 Sb. - Zákoník práce, 
309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci; Nařízení vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, 
ochrana osobních údajů

ruční zaměstnanci Správce, osoby 
provádějící školení 

maturitní a závěrečné zkoušky agenda spojená s těmito zkouškami právní povinnost Zákon 561/2004 Sb., Školský zákon ruční, automatizované žáci, zaměstnanci

dohody o odpovědnosti
dohody o hmotné zodpovědnosti, za svěřené 
věci, doklady a předávací protokoly o věcech 

svěřených

oprávněný zájem, 
právní povinnost

§ 255 Zákona 262/2006 Sb. (Zákoník 
práce) ruční zaměstnanci

elektronický zabezpečovací systém zabezpečení přístupu do budov oprávněný zájem automatizované zaměstnanci, žáci
kamerový systém oprávněný zájem

kniha úrazů Právní povinnost

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o 
způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, 262/2006 
Sb., - Zákoník práce

Ruční, automatizované žáci, zaměstnanci

informační systém SŠ zákonná evidence Právní povinnost, 
oprávněný zájem automatizované

žáci, zákonní zástupci, 
zaměstnanci



nájemní smlouvy  Právní povinnost, 
Splnění smlouvy,

89/2012 Sb., - Občanský zákoník, 
563/1991 Sb., -Zákon o účetnictví ruční veškeré subjekty - nájemci 

školního majetku

Personální a mzdová agenda
osobní data zaměstnanců, podklady pro 

pracovně právní vztah, dohody o pracovní 
činnosti, provedení práce

Právní povinnost, 
Splnění smlouvy,

262/2006 Sb., - Zákoník práce, 
435/2004 Sb., - Zákon o 

zaměstnanosti, 251/2005 Sb., - Zákon 
o inspekci práce, 586/1992 Sb., - 

Zákon o daních z příjmů, 187/2006 
Sb., - Zákon o nemocenském 

pojištění, 120/2001 Sb., - Exekuční 
řád, 182/2006 Sb., - Insolvenční 
zákon, 582/1991 Sb., - Zákon o 

organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, 589/1992 Sb., - Zákon o 
pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, 155/1995 Sb., - Zákon 

o důchodovém pojištění, 592/1992 
Sb., - Zákon o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění

Ruční, automatizované zaměstnanci, žáci

Spisová služba evidence spisové služby právní povinnost Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě Ruční, automatizované veškeré subjekty komunikující 

se Správcem

Pojistné události evidence pojisných událostí

Právní povinnost, 
splnění smlouvy, 

nezbytné pro 
účely 

oprávněných 
zájmů příslušného 
správce nebo třetí 

strany

89/2012 Sb., - Občanský zákoník Ruční, automatizované žáci, zaměstnanci

Vedení účetnictví zpracování a ukládání dat Právní povinnost 563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví, 
Daňové zákony v platném znění Ruční, automatizované

dodavatelé a obchodní 
partneři, zaměstnanci, 

odběratelé
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