Základní škola Zlín, Středová
IČO: 61716424
Středová 4694
760 05 Zlín Tel. 577 142 747
Informace o zpracování osobních údajů

Zápis k základnímu vzdělávání
1) Správce osobních údajů: příspěvková organizace Základní škola Zlín, Středová, Středová 4694, 760 05 Zlín –
Jižní Svahy, IČ: 61716424, telefon: +420 577 142 747, e-mail: skola@skola-spc.cz, ID datové schránky: 9igx8sb
2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
a. Miloš Krul
b. poverenec.oou@skola-spc.cz, telefon: +420 577 142 747
3) Účelem zpracování osobních údajů je zápis k základnímu vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon.
4) Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
5) Kategorie osobních údajů tvoří u zákonného zástupce: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého
pobytu. U dítěte: jméno, popř. jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu dítěte,
v případě cizince místo pobytu dítěte; odklad povinné školní docházky dle ust. § 37 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) Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám, s výjimkou případu uvedeného v ust. § 36 odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
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 bez zbytečného odkladu,

e.

podat stížnost u dozorového orgánu.

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

