GYMNÁZIUM MIMOŇ
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, Letná 263, Mimoň 471 24

Informace o zpracování osobních údajů školou (správcem) a informace
o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
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 Vám poskytujeme tyto informace:
Správce údajů: Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
Kontakty na správce najdete (zde)
Škola provádí zpracování, shromažďování, uchovávání, zveřejňování a likvidaci osobních
údajů těchto subjektů:
1) žáků školy
Z výčtu povinné dokumentace škol a školských zařízení definované v § 28 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, se výše uvedené ustanovení týká:
- školní matriky
- knihy úrazů a záznamů o úrazech žáků
A. Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
➢ školní matrika,
➢ doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání
a jeho ukončování,
➢ školní stravování.
➢ evidence údajů o úrazech žáků.
B. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
➢ podklady žáků pro vyšetření ve školských poradenských zařízeních,
➢ posudky žáků z vyšetření ve školských poradenských zařízeních,
➢ podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
➢ hlášení trestných činů, neomluvené absence,
➢ údaje o zdravotní způsobilosti, specifických stravovacích návycích souvisejících se
zdravotním stavem, filozofickým nebo náboženským přesvědčením,
➢ popis rodinného prostředí žáka.
C. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu
➢ pořizování a zveřejňování fotografií a videonahrávek za účelem prezentace a propagace
na veřejnosti či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole (fotografie žáka s
vysvětlujícím komentářem),
➢ písemností a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy
a informování o aktivitách školy (slohové práce, výtvarné práce, hudební vystoupení s
vysvětlujícím komentářem).
2) zaměstnanců školy
Rozsah osobních údajů, které zaměstnavatelé mohou/musí zpracovávat, je stanoven v několika
různých zákonech. Jde například o školský zákon, zákoník práce, zákon o daních z příjmu,
zákon o nemocenském pojištění, zákon o sociálním zabezpečení atd.
A. personální a mzdové dokumentace zaměstnanců
➢ osobní údaje,
➢ smlouvy,
➢ hodnocení zaměstnance, pracovního zařazení,
➢ příjmy a požitky,
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➢ pracovní doba.
B. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
➢ údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu,
➢ politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém
přesvědčení,
➢ odsouzení za trestný čin,
➢ zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů,
➢ citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo
autentizaci subjektu údajů.
C. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu
➢ pořizování a zveřejňování fotografií a videonahrávek za účelem prezentace a propagace
na veřejnosti či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole (fotografie zaměstnance
s vysvětlujícím komentářem).
Práva subjektu údajů
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:
➢ datové schránky, ID DS vrqkkhx,
➢ emailem na adrese gm@gymi.cz nebo
➢ poštou na adrese Gymnázium Mimoň, Letná 263, 471 24 Mimoň
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 tohoto souhlasu se
zpracováním osobních údajů.
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za
následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, má subjekt údajů právo být o této
skutečnosti informován.
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt
údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého
obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení,
pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU).
Jmenovaným pověřencem pro školu je:
Bc. Roman Šikola, manažer bezpečnosti informací a pověřence pro ochranu osobních údajů
Krajského úřadu Libereckého kraje,
tel.: +420 485 226 356, mobil: +420 739 541 629,
e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz.
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