ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUCHELNÁ
příspěvková organizace

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů
Základní škola a Mateřská škola Chuchelná příspěvková organizace,
IČO 75 02 65 02 dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává
údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv
v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID
2x3mcan, emailem na adrese reditelzschuche@volny.cz nebo poštou na
adrese Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, Komenského 186, 747 24
Chuchelná. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech
na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům,
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku
proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů
a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše
uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě
údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání
souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Kamil Nečas, tel.: 777 093 685,
kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz.
Přehled zpracovávaných údajů
Zpracování údajů na základě školského zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání


údaje pro školní matriku



údaje o přijímání dětí ke vzdělávání, o jeho průběhu a ukončování



údaje v pedagogické dokumentaci

Zpracování údajů na základě dalších zákonů vztahujících se na oblast školy


záznamy o jednání s OSPOD, soudem, policií ČR a dalšími úřady státní
správy



podklady pro vyšetření ve školních poradenských pracovištích



zdravotní údaje dítěte s vlivem na pobyt ve škole a akcích pořádaných
školou



údaje o úrazech žáků ve škole a akcích pořádaných školou



údaje pro zařízení školního stravování

Zpracování údajů na základě informovaného souhlasu


propagace školy – fotografie, audio a videonahrávky



informace o mimoškolních a školních akcích



dokumentace pro zájmové vzdělávání



vystavování školních prací v prostorách školy nebo na akcích
pořádaných školou



zajištění lékařského ošetření během školní docházky

