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Zásady zpracování osobních údajů 

 

1. Při zpracovaní osobních údajů fyzických osob na Střední škole a Mateřské škole, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace, 

budou vždy striktně dodržovány platné zákonné normy ČR a EU. 

2. Osobní údaje žáků a zákonných zástupců jsou shromažďovány a zpracovávány v nezbytně nutné míře pro účely vedení školní 

matriky, potřeby úřadu práce a smluvních závazků, upraveno v zákonech: č. 561/2004 Sb., školský zákon, č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

3. Osobní údaje zaměstnanců školy jsou shromažďovány a zpracovávány v nezbytně nutné míře pro účely vedení zaměstnanecké 

agendy, upraveno v zákonech: č.  262/2006 Sb., zákoník práce, č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. 

4. Osobní údaje fyzických osob cizích organizací (žáci, učitelé a ostatní) jsou shromažďovány a zpracovávány v nezbytně nutné 

míře za účelem středoškolské soutěže, odborné činností žáků, tzv. SOČ, sportovních a jiných soutěží žáků. OÚ jsou poskytovány 

a zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon. Získaná data jsou skartována, nebo anonymizovaná 

nejpozději 180 dnů po skončení soutěže. 

 Osobní údaje cizích fyzických osob, žáků školy, přicházejících a odcházejících ze školy v pracovní den a v průběhu 

výuky, jsou evidovány elektronickým systémem školy, který zaznamenává jméno a příjmení, příchod a odchod. 

Osobní údaje jsou poskytovány a zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, RVP a ostatními právními 

předpisy MŠMT s cílem zajištění bezpečnosti žáků a výuky v BPČ. Získaná data jsou skartována, nebo anonymizovaná na konci 

školního roku. 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno společnými správci, osobní údaje však pro ně může zpracovávat i tento zpracovatel:  

o ŠKOLA ONLINE, a.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 17, PSČ 120 00 IČ: 28220587 
o Vedení školní matriky, školní informační systém, evidence prospěchu a docházky, evidence přijímacího 

řízení a závěrečných zkoušek 
o Microsoft Corporation se sídlem One Microsoft Way, Redmond, WA, USA 98052 

o Školní cloudové řešení (e-mail, e-learning, úložiště uživatelských dat) 
o Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 

o Školní cloudové řešení (e-mail, e-learning, úložiště uživatelských dat) 
případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci 

nevyužívají. 

6. Ve valné většině případů SŠ a MŠ Liberec zpracovává osobní údaje na základě plnění právní povinnosti nebo smluvních závazků, 

ve výjimečných případech je vyžadován písemný souhlas rodičů nebo samotných žáků dosahujících právní způsobilosti udělení 

souhlasu. Doba archivace osobních údajů a doba anonymizace osobních údajů jsou upravené v příslušném právním předpise 

nebo interní směrnici střední školy. 

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

 požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně žádat kopii těchto osobních údajů; 

 požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; 

 vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit; 

 požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden jen v případě, že zájmy společných 
správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí; 

 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obraťte se na nás nebo 
na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud; 

 pověřencem pro ochranu osobních údajů byla stanovena ing. Yvona Stachová;  

 kontakt ohledně ochrany soukromí: privacy-protection@ssams.cz. 
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