
INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ 
POVINNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Určeno žákům a jejich zákonným zástupcům 
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace se 
sídlem Dvorská 447/29, Liberec V, 460 05, IČO: 00555053, (dále jen „Správce“), jakožto 
správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat žáky školy (dále také jen „Subjekt 
údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany školy, včetně rozsahu práv 
subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů organizací. 

Správce zpracovává osobní a citlivé údaje 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 „GDPR“) a dále v souladu s relevantními 
vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Správce Vás informuje, že shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze pro účely plnění 
výchovně-vzdělávacího procesu, a to na základě právního důvodu zpracování nebo 
oprávněného zájmu v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. 

Správce zpracovává následující typy osobních údajů:  

• základní identifikační údaje žáka (především jméno a příjmení, datum narození, rodné 
číslo, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu 
na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, 
kontaktní údaje apod.) a zákonného zástupce, 

• informace, jejichž zpracování nám ukládá zákon (např. údaje o předchozím 
vzdělávání, vč. dosaženého stupně vzdělání, údaje o zdravotní způsobilosti ke 
vzdělávání, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, údaje o znevýhodnění 
žáka, údaje o mimořádném nadání žáka, údaje o podpůrných opatřeních 
poskytovaných žákovi školou apod.),  

• informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku (např. kamerové 
záznamy apod.);  

 
Právní základ zpracování osobních údajů jsou: 

• Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění 
pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
• Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace 

vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění pozdějších přepisů. 
• Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. 



• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č. 499/2004 SB., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
• Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní 

matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní 
matriky, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. 
• Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, vyhláška č. 3/2015 Sb. 

o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. 
• Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 
• Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 
Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje pouze na základě právního předpisu. Na základě zákonné 
žádosti škola předává údaje třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat 
předání předmětných osobních údajů (např. MŠMT, ČŠI), zdravotní pojišťovny, pojišťovny, 
Policie České republiky, Cizinecká policie, soud, místní orgány státní správy, státní zástupce, 
Národní bezpečnostní úřad, zpravodajské služby, Úřad práce, banky, Český statistický úřad, 
Státní oblastní archiv. Tyto údaje budou uloženy v souladu s plánovanou lhůtou pro výmaz 
uvedenou v záznamech o činnostech a v souladu se Spisovým a skartačním řádem školy. 

Prezentace a zachycení školy 

Správce provádí v rozumné míře prezentaci a zachycení školy na základě svého oprávněného 
zájmu (prezentace školy). Zásadní podmínkou pro tento druh zpracování je, že jednotlivé 
zachycené subjekty údajů nejsou označeny a nejsou tak bez dalšího identifikovatelné.  

Provozování kamerového systému s nahráváním 

Provoz kamerového systému s nahráváním je provozován pouze v určených veřejných 
prostorách školy na základě oprávněného zájmu školy k zajištění bezpečnosti osob a ochrany 
majetku. Monitorovaný prostor je řádně vyznačen. Provoz kamerového systému je zajištěn 
v souladu s požadavky ÚOOÚ a je zdokumentován v interní směrnici ředitele školy 
o provozování kamerového systému. Záznamy kamerového systému jsou zaměstnavatelem 
uchovávány po dobu 7 dnů, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního 
protiprávního jednání, krádeže apod. 

 

 



Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Správce dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – např. 
fotografie, číslo telefonu, výsledky v soutěžích, olympiádách, projektech, účast na exkurzích, 
výletech, apod., žádost o vystavení průkazů ISIC/ITIC/ALIVE, a to pouze z důvodu plnění 
smlouvy, právní povinnost nebo oprávněného zájmu. 

Zpracovatelé a příjemci: 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle školy a jeho zaměstnanců 
zpracovávány také zpracovateli školy, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů 
uzavřených v souladu s GDPR. 

 
Práva subjektu údajů 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či 
nejsou Správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto 
osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie 
dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou 
budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází 
k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce poskytne první kopii 
zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost Subjektu 
údajů může Správce požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na 
poskytnutí takové informace. 

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje 
jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem 
správci druhému, je-li to technicky proveditelné. 

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Správce nebo smluvní zpracovatel Správce 
provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem 
na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Správce požádat o opravu či výmaz (likvidaci) 
těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů 
vznést námitku proti takovému zpracování. 

Správce vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení 
žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních 
údajů, se sídlem pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111. 
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