Informace o zpracování osobních údajů
dle čl. 13 Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES, (dále jen „GDPR“)

Totožnost a kontaktní údaje Správce
Správcem osobních údajů je Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, IČO 66289467.
(dále jen „Správce“)
Totožnost a kontaktní údaje Pověřence na ochranu osobních údajů
Pověřencem na ochranu osobních údajů je Ing. Lucie Voltrová, Hronov, Hostovského 910. Kontaktní
údaje - 601 333 106, voltrova@spshronov.cz.
(dále jen „Pověřenec“)
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
-

plnění právní povinnosti,
uzavření a plnění smluvního vztahu,
ochrana životně důležitých zájmů Subjektu údajů,
plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
udělení souhlasu pro konkrétní účel,
oprávněný zájem Správce.

Účel zpracování osobních údajů
Účel zpracování osobních údajů vyplývá ze zákonné povinnosti a uzavírání smluvních vztahů. Pro potřeby
propagace školy a žákovi tvorby získává Správce souhlas Subjektu údajů, resp. jeho zákonného zástupce.
Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je Subjekt údajů Správci poskytl.
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
Škola zpracovává následující osobní údaje:
-

identifikační a kontaktní údaje,
údaje vztahující se k přijetí, průběhu a ukončení vzdělávání,
údaje vyplývající z pracovního poměru,
údaje nutné pro realizaci smluvního vztahu,
údaje nutné k vypracování Záznamu o úrazu
podobiznu a tvorbu vlastní práce, pokud tomu dal subjekt údajů.

Škola neprovozuje kamerový systém se záznamovým zařízením.

Příjemci osobních údajů
Příjemci zpracovávaných údajů jsou určení zaměstnanci školy (ošetřeno vnitřní směrnicí školy), kontrolní
a nadřízené subjekty, spolupracující organizace při pořádání školních, resp. mimoškolních akcích
(ošetřeno smluvně), veřejnost při propagaci školy a prezentaci žákovy tvorby (ošetřeno informovaným
souhlasem).
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země.
Příjemci osobních údajů
Osobní údaje uchovává Správce po dobu určenou právními předpisy a spisovým a skartačním řádem
Správce, příp. po dobu platnosti informovaného nebo výslovného souhlasu.
Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo
na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada
transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho
oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu
musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení
subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.
Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří:
- právo na přístup k osobním údajům,
- právo na opravu, resp. doplnění,
- právo na výmaz,
- právo na omezení zpracování,
- právo na přenositelnost údajů,
- právo vznést námitku,
- právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či
obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
Subjektu údajů musí být, na základě žádosti podle článků 15 až 22 obecného nařízení, poskytnuta
informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce
od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být
subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.
Povinně zveřejňované informace
Projekty
Veřejné zakázky
Nabídka majetku
Povinně zveřejňované údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.
Souhlas se zpravováním údajů
Souhlas se zpracováním údajů lze kdykoli písemně odvolat na sekretariátu školy nebo v programu
Bakaláři.

