Informace ke zpracování osobních údajů
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod, IČO: 60371757 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je
jejím zřizovatelem.
Hlavním úkolem je základní vzdělávání žáků a vzdělávání v středoškolské vzdělávací
soustavě.
V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace, která je správcem
osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:
1. Zajištění vzdělávání
a) zajištění základního vzděláváni
b) přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
c) zajištění středního vzdělávání
d) jazykové vzdělávání
e) další vzdělávání pedagogických pracovníků
f) zapojení do vzdělávacího programu Erasmus+
2. Zajištění služeb
a) poskytování poradenských služeb ve školách
b) zajištění školního stravování
c) evidence čtenářů školní knihovny
3. Zajištění interních procesů a provozu organizace
a) výběrová řízení na zaměstnance
b) pracovněprávní a mzdová agenda
c) evidence uchazečů o zaměstnání
d) evidence úrazů
e) ochrana majetku a osob
f) prezentace GJAK
g) organizace škol v přírodě, zájezdů, exkurzí, sportovních pobytových kurzů atd.
h) vydávání školních průkazů (ISIC atd.)
i) projekty, žádosti o dotace
j) vedení účetnictví GJAK
k) smlouvy a objednávky služeb.
1) Správce osobních údajů: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod
2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Igor NAĎ
Komenského 169
Uherský Brod
tel.: +420 572 633085
e-mail: poverenec.oou@gjak.cz

3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění středního vzdělávání ve
smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
4) Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost:
a) že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

b) subjekt údajů, resp. zákonný zástupce, udělil souhlas se zpracováním
osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů – čl. 6 odst. 1 písm. a)
GDPR.
5) Kategorie osobních údajů je určena § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon.
6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou
k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje
zlikvidovány nebo jsou dále
uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným
v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
7) Kategorie příjemců osobních údajů:
v průběhu vzdělávání – nezbytné osobní údaje jsou předávány pouze osobám,
které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním
zákonem;
ukončení vzdělání maturitní zkouškou – centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání (pozn.: z pověření MŠMT ČR zpracovává data v registru žáků
přihlášených k maturitní zkoušce), členové zkušební maturitní komise.
8) Máte právo:
a) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že
Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné)
c) požadovat omezení jejich zpracování
d) požadovat výmaz osobních údajů
e) podat stížnost u dozorového orgánu
9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu
osobních údajů.

