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Kontaktní údaje
Správce:

Základní škola a mateřská škola Červená Voda

Červená Voda 341

561 61

Ředitel školy: Mgr. Luděk Bílý

E-mail: reditel@cvvoda.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Václav Jetmar

Obecní úřad Červená Voda

Červená Voda 268

561 61

E-mail: jetmar@cervenavoda.cz

Dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

E-mail: posta@uoou.cz

Telefon: +420 234 665 111 

Informace pro subjekt údajů o jeho právech
Názvosloví:

GDPR (General Data Protection Regulation) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Osobní údaje - jakékoli informace identifikující přímo či nepřímo fyzickou osobu (písemné údaje, 

audiovizuální záznamy, biometrické údaje, atd.)

Subjekt údajů - fyzická osoba, jejíž údaje mají být chráněny

Správce údajů - fyzická/právnická osoba odpovědná za nakládání s osobními údaji

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - nezávisla osoba zajišťující poradenství správcům osobních údajů, 

monitorování souladu osobních údajů s GDPR, zároveň kontaktní osoba pro subjekty údajů v záležitostech 

Informace:

a) Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování. Má právo vyžadovat informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a má 

právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

b) Subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů (tj. právo získat 

osobní údaje, které se jej týkají, které poskytl správci, ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, blíže 

c) Subjekt údajů má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená 

na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 

odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemá zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro 

d) Subjekt údajů je informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů může odvolat odesláním e-mailu na 

adresu urad@cervenavoda.cz nebo v listinné podobě na adresu Obec Červená Voda č.p. 268, 561 61 Červená 

e) Subjekt údajů má v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů právo obrátit se Správce údajů, Pověřence pro ochranu osobních údajů nebo Úřad pro ochranu 

f) Správce osobních údajů prohlašuje, že nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
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1 Správní řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Právní povinnost Ředitel A A A X

2
Správní řízení ve věci přijetí k základnímu vzdělávání, přestupu, žádosti o odklad 

školní docházky
Právní povinnost Ředitel A A A X

3 Emailová a telefonická komunikace s rodiči Právní povinnost, Splnění smlouvy, Ano Ředitel A Š P A X

4 Vedení matriky, vydávání vysvědčení a jejich kopií Právní povinnost Ne

Ředitel, 

zástupkyně, 

učitelé

A Š A X

5 Matrika předávání OÚ do zahraničí Právní povinnost Ne Ředitel A Š A X

6 Třídní kniha Právní povinnost Učitelé, ředitel A Š A X

7 Volby, voličské seznamy - školská rada a školní parlament Právní povinnost Ne Ředitel A Š A X

8 Stížnosti Právní povinnost Ne Ředitel A Š A X

9 Seznamy osob - akce školy, zájmové aktivity, klíče, razítka, … Právní povinnost Ředitel, učitelé A Š A X

10 Významné životní události zaměstnanců Právní povinnost Ne Hospodářka A X

11 Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. Právní povinnost Ne Ředitel A Š A X

12 Podklady a zápisy z jednání pedagogické a školské rady Právní povinnost Ne Ředitel A Š A X

13 Majetkoprávní transakce, kupní a nájemní smlouvy a smlouvy o dílo Právní povinnost, Splnění smlouvy, Ano Ředitel A Š K A X

14 Mzdová agenda Právní povinnost, Splnění smlouvy, Ano Hospodářka A X

15 Vedení účetnictví Právní povinnost Ne
Hospodářka, 

pokladní
A Š A X

16 Poplatky - školné, tělocvična, stravné Právní povinnost Ne
Hospodářka, 

pokladní
A Š A X

17 Potvrzení o výši školného k zákonným důvodům Právní povinnost Ano Hospodářka A Š A X

18 Sociálně právní ochrana dětí Právní povinnost Ne

Výchovný 

poradce, 

preventista, 

ředitel

A Š A X

19 Zařízení školního stravování Právní povinnost, Splnění smlouvy Ano
Ved. školní 

jídelny
A Š P A X

Způsoby komunikace
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Způsoby komunikace

20 Integrace zdravotně postižených dětí Právní povinnost Ne
Ředitel, výchovný 

poradce
A Š A X

21 Pojistné události
Právní povinnost, splnění smlouvy, nezbytné pro účely 

oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany
Ano

Ředitel, 

zástupkyně, 

hospodářka, 

pokladní

A Š K A X

22 Úřední deska - nástěnka ředitele Právní povinnost Ne Ředitel A X

23 Web Právní povinnost, veřejný zájem Ne
Ředitel, 

dodavatel
P X

24 Personální agenda a další vzdělávání pracovníků
Právní povinnost, Splnění smlouvy, Výběr uchazeče o 

zaměstnání
Ne

Ředitel, 

hospodářka
A Š A X

25 Obchodní vztahy (dodavatelské, odběratelské) Právní povinnost, Splnění smlouvy Ano Zástupkyně A Š K P A X

26 BOZP, PO, Kniha úrazů - zaměstnanci a děti Právní povinnost Ne
Ředitel, 

zástupkyně
A Š A X

27 Darovací smlouvy Splnění smlouvy Ne
Hospodářka, 

pokladní, ředitel
A Š K A X

A Ano

N Není relevantní

Š Šifrované údaje

K Koncept bez osobních údajů

P Pseudonymizace, anonymizace osobních údajů
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

Zpracovatel osobních údajů (externí):

561/2004 Sb., - Školský zákon,               

500/2004 Sb., - Správní řád,  

258/2000 Sb., - Zákon o ochraně veřejného zdraví,

Ředitel, Vedoucí učitelka MŠ Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Politický postoj Členství v odborech

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Podpis Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Telefon

Rodinný stav

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Ostatní zvláštní kategorie

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Emailová adresa

1. Správní řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Osobní údaje opatrovníka

Osobní údaje zákonného zástupce

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)
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ZŠ a MŠ Červená Voda Ochrana osobních údajů dle GDPR - záznam o činnosti zpracování Strana: 5/30

Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

2. Správní řízení ve věci přijetí k základnímu vzdělávání, 

přestupu, žádosti o odklad školní docházky

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon

Rodinný stav

Osobní údaje opatrovníka

Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

561/2004 Sb., - Školský zákon,               

500/2004 Sb., - Správní řád,

Ředitel, Učitel, MŠMT Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

3. Emailová a telefonická komunikace se zák. zástupci

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

561/2004 Sb., - Školský zákon,

359/1999 Sb., - Zákon o sociálně - právní ochraně dětí,

Zákonný zástupce, Ředitel, Zástupkyně Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

4. Vedení matriky, vydávání vysvědčení a jejich kopií

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

561/2004 Sb., - Školský zákon,               

364/2005 Sb., - vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z 

dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky,

500/2004 Sb., - Správní řád,  

258/2000 Sb., - Zákon o ochraně veřejného zdraví,

Ředitel, Zástupkyně, Učitel, MŠMT, Česká inspekce, ČSSZ Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu

G:\INVESTICNI\2-GDPR\Škola_ČV\GDPR_RegistrAgendŠkola.xlsx



ZŠ a MŠ Červená Voda Ochrana osobních údajů dle GDPR - záznam o činnosti zpracování Strana: 8/30

Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

5. Matrika předávání os. údajů do zahraničí

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

561/2004 Sb., - Školský zákon,               

364/2005 Sb., - vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z 

dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky,

500/2004 Sb., - Správní řád,  

258/2000 Sb., - Zákon o ochraně veřejného zdraví,

Ředitel Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu

G:\INVESTICNI\2-GDPR\Škola_ČV\GDPR_RegistrAgendŠkola.xlsx



ZŠ a MŠ Červená Voda Ochrana osobních údajů dle GDPR - záznam o činnosti zpracování Strana: 9/30

Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

6. Třídní kniha

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

zákon č. 561/2004 Sb., - Školský zákon,

Učitel, Ředitel, Zástupkyně, MŠMT, Česká školní inspekce Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu

G:\INVESTICNI\2-GDPR\Škola_ČV\GDPR_RegistrAgendŠkola.xlsx
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

7. Volby, voličské seznamy - školská rada a školní parlament

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

561/2004 Sb., - Školský zákon,

Ředitel, Zástupkyně, Obec Červená Voda, MŠMT, Česká školní inspekce Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu

G:\INVESTICNI\2-GDPR\Škola_ČV\GDPR_RegistrAgendŠkola.xlsx



ZŠ a MŠ Červená Voda Ochrana osobních údajů dle GDPR - záznam o činnosti zpracování Strana: 11/30

Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

8. Stížnosti

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

561/2004 Sb., - Školský zákon,   

500/2004 Sb., - Správní řád,

85/1990 Sb., - Zákon o právu petičním,

věcně příslušné zákony,

Ředitel, Zástupkyně, Preventista, Vedoucí učitelka MŠ, Hospodářka, Vedoucí školní 

jídelny

Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu

G:\INVESTICNI\2-GDPR\Škola_ČV\GDPR_RegistrAgendŠkola.xlsx



ZŠ a MŠ Červená Voda Ochrana osobních údajů dle GDPR - záznam o činnosti zpracování Strana: 12/30

Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

9. Seznamy osob - BOZP, PO, akce školy, zájmové aktivity, 

klíče, razítka, …

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

561/2004 Sb., - Školský zákon,

117/1995 Sb., - Zákon o státní sociální podpoře, 

258/2000 Sb., - Zákon o ochraně veřejného zdraví,

364/2005 Sb., - vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z 

dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky,

Ředitel, Zástupkyně, Učitel, Vedoucí učitelka MŠ, Hospodářka, Pokladní, Výchovná 

poradkyně, Preventista, Vedoucí školní jídelny, Školník, Externí dodavatel (Školení 

BOZP a PO), Pojišťovny

Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu

G:\INVESTICNI\2-GDPR\Škola_ČV\GDPR_RegistrAgendŠkola.xlsx
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

10. Významné životní události zaměstnanců

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

Zaměstnanci, Kronika Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu

G:\INVESTICNI\2-GDPR\Škola_ČV\GDPR_RegistrAgendŠkola.xlsx
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X X

X X

X

X X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

11. Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím,

Ředitel, Výchovný poradce, Preventista, Hospodářka Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu

G:\INVESTICNI\2-GDPR\Škola_ČV\GDPR_RegistrAgendŠkola.xlsx
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

12. Podklady a zápisy z jednání pedagogické a školské rady

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

561/2004 Sb., - Školský zákon,  

Ředitel, Zástupkyně, Učitel, Vedoucí učitelka MŠ, Vedoucí vychovatelka ŠD, MŠMT, 

Česká školní inspekce

Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

13. Majetkoprávní transakce, kupní a nájemní smlouvy a 

smlouvy o dílo

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

89/2012 Sb., - Občanský zákoník,

256/2013 Sb., - Katastrální zákon,

Ředitel, Hospodářka, Pokladní, Obec Červená Voda, Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

14. Mzdová agenda

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

262/2006 Sb., - Zákoník práce,

563/2004 Sb., - Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,

251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,

341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,

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,

373/2011 Sb., - Zákon o specifických zdravotních službách,

Vyhl. 79/2013 Sb., - o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 

(vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),

Ředitel, Hospodářka, Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, 

Zdravotní pojišťovna, Úřad práce

Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

15. Vedení účetnictví

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,

235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,

586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,                      

280/2009 Sb., - Daňový řád,

134/2016 Sb., - Zákon o zadávání veřejných zakázek,

Hospodářka, Pokladní, Ředitel, Obec Červená Voda, Finanční úřad, MŠMT, Celní 

úřad, Krajský úřad

Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

16. Poplatky - školné, tělocvična, stravné

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

561/2004 Sb., - Školský zákon,    

vyhl. MŠMT č. 14/2005 Sb., - o předškolním vzdělávání,                     

111/2006 Sb., - Zákon o pomoci v hmotné nouzi,                                         

117/1995 Sb., - Zákon o státní sociální podpoře,                       

108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,

Vedoucí učitelka MŠ, Ředitel, Hospodářka, Pokladní, Vedoucí školní jídelny, MŠMT, 

Finanční úřad

Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu

G:\INVESTICNI\2-GDPR\Škola_ČV\GDPR_RegistrAgendŠkola.xlsx
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

17. Potvrzení o výši školného k zákonným důvodům

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

zákon č. 586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,

Hospodářka, Ředitel, Česká správa sociálního zabezpečení Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu

G:\INVESTICNI\2-GDPR\Škola_ČV\GDPR_RegistrAgendŠkola.xlsx
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

18. Sociálně právní ochrana dětí

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

zákon č. 561/2004 Sb., - Školský zákon,

359/1999 Sb., - Zákon o sociálně - právní ochraně dětí,

Učitel, Ředitel, Výchovný poradce, Preventista, MŠMT, Česká školní inspekce Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu

G:\INVESTICNI\2-GDPR\Škola_ČV\GDPR_RegistrAgendŠkola.xlsx
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

19. Zařízení školního stravování

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

561/2004 Sb., - Školský zákon,

89/2012 Sb., - Občanský zákoník,

Vedoucí školní jídelny, Ředitel Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu

G:\INVESTICNI\2-GDPR\Škola_ČV\GDPR_RegistrAgendŠkola.xlsx
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

20. Integrace zdravotně postižených dětí

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

561/2004 Sb., - Školský zákon,           

108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,          

372/2011 Sb., - Zákon o zdravotních službách,            

329/2011 Sb., - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,               

373/2011 Sb., - Zákon o specifických zdravotních službách,

Ředitel, Výchovný poradce, Učitel, MŠMT, Česká školní inspekce Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

21. Pojistné události

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

89/2012 Sb., - Občanský zákoník

Ředitel, Zástupce, Hospodář, Pokladní, Pojišťovna Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

22. Úřední deska - nástěnka ředitele

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

561/2004 Sb., - Školský zákon,

Žáci, Zaměstnanci Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X X

X X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

23. Web

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

561/2004 Sb., - Školský zákon,      

Všichni Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X X

X

X X

X

X X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

24. Personální agenda a další vzdělávání pracovníků

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

262/2006 Sb., - Zákoník práce,

563/2004 Sb., - Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,

251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,

341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veř. službách a správě,

222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,

589/1992 Sb., - Zák. o pojistném na soc. zabezpečení a přísp. na stát. politiku zaměstnanosti,

37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,

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

373/2011 Sb., - Zákon o specifických zdravotních službách,

Vyhl. 79/2013 Sb., - o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 

(vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),

Ředitel, Hospodářka Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

25. Obchodní vztahy (dodavatelské, odběratelské)

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

89/2012 Sb., - Občanský zákoník,

134/2016 Sb., - Zákon o zadávání veřejných zakázek, 

340/2015 Sb., - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv)

586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,                       

563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,

Ředitel, Zástupkyně, Hospodářka, Pokladní Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu
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Aktualizace: 10.12.2021

Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

26. BOZP, PO, Kniha úrazů - zaměstnanci a děti

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel
X

Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

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

262/2006 Sb., - Zákoník práce,

561/2004 Sb., - Školský zákon,                  

Sdělení č. 20 774/2001-20 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Seznam povinné dokumentace škol a 

školských zařízení,

133/1985 Sb., - Zákon o požární ochraně

Ředitel, Zástupkyně, Česká správa sociálního zabezpečení, Oblastní inspektorát 

práce, Pojišťovna

Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu
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Oblast zpracování osobních údajů:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Právní základ 

zpracování osobních 

údajů:

Kategorie příjemců:

27. Darovací smlouvy

Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné příjmení Zaměstnavatel

Pohlaví Zdravotní pojišťovna

Titul Číslo občanského průkazu

Věk/ Ročník/ Třída Č. jiného os. dokladu vydaného státem (pas, ŘP,...)

Datum narození a místo narození Jiný identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Rodné číslo Trestní záznam

Místo bydliště Majetkové poměry

Korespondenční adresa Názorové (filosofické) postoje

Emailová adresa Vzdělání 

Bankovní spojení Příjmy (plat, důchod, ...)

Datová schránka Znalost cizích jazyků

Státní příslušnost Odbornost

Národnost Osobní údaje svědka

Průběh a výsledky vzdělání Náboženství

Insolvence Osobní údaje osob blízkých (rodinných příslušníků)

Telefon Osobní údaje opatrovníka

Rodinný stav Osobní údaje zákonného zástupce

Křivka chůze

Genetické údaje

DNA RNA

Ostatní zvláštní kategorie

Vztah subjektu údajů ke 

správci či zpracovateli 

os. údajů:

Žák/ zákonný zástupce Pedagog/ zaměstnanec

Dodavatel Zvláště zranitelné subj. údajů - dítě, nesvéprávná osoba 

atd.Zákazník

Zvláštní kategorie 

osobních údajů:

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní způsbilost/ znevýhodnění Krevní skupina, Rh faktor

Omezení svéprávnosti
Zdravotní stav (Diagnostika onemocnění, laboratorní 

výsledky, RTG snímky, anamnéza, očkování)

Biometrické údaje

Snímek sítnice, oční duhovky Fotografie a videozáznamy

Snímek obličeje

Politický postoj Členství v odborech

Hlas

Otisk prstu Způsob psaní na klávesnici

Podpis

Zpracovatel osobních údajů (externí):

Účel nakládání s 

osobními údaji:

Plnění právní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem správce Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Veřejný zájem Životně důležitý zájem

89/2012 Sb., - Občanský zákoník,                

586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,                       

563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,

Ředitel, Hospodářka, Pokladní Uveďte všechny kategorie příjemců os. 

údajů (Interní - role zaměstnanců, 

Externí - všechny ext. subjekty, které 

mohou přistupovat k os. údajům včetně 

příjemců mimo EU.

Doba uložení osobních údajů pro potřeby správce osobních údajů: Dle archivačního a skartačního řádu
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