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1 ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  

1.1 ZÁKLADNÍ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI ZAJIŠTĚNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

1.1.1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ 

ŠKOLE 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ 
ŠKOLE 

2 

právní základ zpracování  

- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

- dle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě 
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje 
podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro 
ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.  

3 právní titul pro zpracování - legislativa 
Plnění právní povinnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

4 kategorie subjektů údajů  Uchazeči a jejich zákonní zástupci. 

5 
kategorie osobních údajů (pozn.: osobní 
údaje se vyskytují v uvedených 
formalizovaných dokumentech) 

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole  

• viz tiskopis Přihlášky stanovený MŠMT ČR  

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání 

• viz § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb.  

Zápisový lístek 

• viz příloha k vyhlášce č. 353/2016 Sb. 

Doporučení školského poradenského zařízení 

• týká se uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem a v rozsahu stanoveném 
v § 5 vyhlášky č. 353/2016 Sb. (pozn.: týká se uchazečů, kteří mají konat 
jednotnou zkoušku). 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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1.1.2 ZAJIŠTĚNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování ZAJIŠTĚNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

2 

právní základ zpracování 

- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

- dle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě 
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje 
podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro 
ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.  

3 právní titul pro zpracování - legislativa 
Plnění právní povinnosti dle § 28, § 60a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon. 

4 kategorie subjektů údajů Žáci střední školy.  

5 kategorie osobních údajů Viz § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

V průběhu vzdělávání: 

• nezbytné osobní údaje jsou předávány pouze osobám, které svůj 
nárok prokážou oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním 
zákonem.  

Ukončení vzdělávání závěrečnou zkouškou: 

• členové zkušení komise 

Ukončení vzdělávání 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 

7 zpracovatel 
Za účelem vedení školní matriky, která je uložena v cloudu je zpracovatelem 
společnost IS Bakaláři, dm Software, Škola Online, Edu Page (uvést 
konkrétně). 

8 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

9 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

10 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

11 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.1.3 ZAJIŠTNÍ ODBORNÉHO VÝCVIKU, UČEBNÍ, ODBORNÉ NEBO UMĚLECKÉ 

PRAXE 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování 
ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉHO VÝCVIKU, UČEBNÍ, ODBORNÉ NEBO 
UMĚLECKÉ PRAXE 

2 

právní základ zpracování 

- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

- dle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě 
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje 
podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro 
ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.  

3 právní titul pro zpracování - legislativa 

Plnění právní povinnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
vyhláška č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 

 

4 kategorie subjektů údajů Žáci střední školy.  

5 kategorie osobních údajů 
Identifikační a další údaje nezbytné k zajištění výcviku či praxe u smluvního 
subjektu (obvykle jméno, příjmení, název školy a ročník) 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Školy, školská zařízení, fyzické a právnické osoby, které mají oprávnění k 
činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o 
obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. 

7 zpracovatel 
Poskytovatel služby zajištění odborného výcviku, učební, odborné nebo 
umělecké praxe 

8 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

9 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

10 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

11 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.1.4 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

2 

právní základ zpracování  

- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

- dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

 

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
tohoto subjektu údajů. 

3 právní titul pro zpracování - legislativa 

Plnění právní povinnosti dle: 

• Dle § 115 zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon  

• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a 

• zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně 
některých zákonů. 

Plnění smlouvy na základě podání přihlášky. 

4 kategorie subjektů údajů Pedagogičtí pracovníci. 

5 kategorie osobních údajů 
Nezbytné identifikační, adresní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, datum 
narození, název a adresa školy/školského zařízení, telefon, e-mail). 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.1.5 EVIDENCE ÚRAZŮ 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování EVIDENCE ÚRAZŮ 

2 
právní základ zpracování  

- podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování - legislativa 

Plnění právní povinnosti dle: 

• zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 64/2005 Sb., o 
evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, 

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu. 

4 kategorie subjektů údajů 
Děti, žáci, studenti, zaměstnanci školy (školského zařízení) postiženi úrazem, 
příp. zaměstnanci jiného zaměstnavatele nebo fyzické osoby dle § 12 zákona č. 
309/2006 Sb. 

5 kategorie osobních údajů 

Děti, žáci, studenti: 

• viz vyhláška č. 64/2005 Sb. 

Ostatní osoby: 

• viz NV č. 201/2010 Sb.  

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Děti, žáci, studenti: 

• viz vyhláška č. 64/2005 Sb. 

Ostatní osoby: 

• viz NV č. 201/2010 Sb. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.1.6 ZŘIZOVÁNÍ E-MAILOVÝCH ÚČTŮ ŽÁKŮM 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování 
 

ZŘIZOVÁNÍ E -MAILOVÝCH ÚČTŮ ŽÁKŮM 

2 

právní základ zpracování  

- dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR 
nebo 

- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či 
více konkrétních účelů. 

Plnění právní povinnosti (plnění školního vzdělávacího programu) 

3 právní titul pro zpracování - legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 

4 kategorie subjektů údajů Žáci školy. 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, e-mail. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

 

7 zpracovatel Poskytovatel externí služby (mailserver). 

8 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

9 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

10 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

11 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.1.7 ORGANIZACE ŠKOL V PŘÍRODĚ, ZÁJEZDŮ, SPORTOVNÍCH POBYTOVÝCH 

KURZŮ ATD. 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování 
ORGANIZACE ŠKOL V PŘÍRODĚ, ZÁJEZDŮ, SPORTOVNÍCH 
POBYTOVÝCH KURZŮ ATD. 

2 
právní základ zpracování 

- dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
tohoto subjektu údajů. 

 

3 právní titul pro zpracování - legislativa Plnění smlouvy na základě podání přihlášky. 

4 kategorie subjektů údajů Děti, žáci, studenti. 

5 kategorie osobních údajů 
• nezbytné identifikační a kontaktní údaje dle charakteru akce 

 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Případní organizátoři jednotlivých akcí a poskytovatelé služeb dle charakteru 
konkrétní akce. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.1.8 VYDÁVANÍ ŠKOLNÍCH PRŮKAZŮ (ISIC) 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování VYDÁVÁNÍ ŠKOLNÍCH PRŮKAZŮ (ISIC) 

2 
právní základ zpracování  

- dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů 
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 
subjektu údajů. 

3 právní titul pro zpracování - legislativa Plnění na základě smlouvy podáním žádosti o vystavení průkazu ISIC. 

4 kategorie subjektů údajů Žáci, studenti, zákonní zástupci. 

5 kategorie osobních údajů 

Povinné údaje: jméno a příjmení, datum narození, fotografie, název a adresa 

školy, číslo licence, platnost, číslo čipu. a portrétní fotografie,  

Nepovinné údaje: titul, pohlaví, telefonní číslo, třída, ročník, osobní ID, adresa 

bydliště, e-mail.  

Údaje v listinné podobě jsou uchovávány u správce (škola). 

Údaje v elektronické podobě jsou uchovávány v on-line informačním systému 

NCBD, který provozuje zpracovatel osobních údajů GTS ALIVE. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

- 

7 zpracovatel 

GTS ALIVE se zapojením dalších dílčích zpracovatelů: 

• GTS ALIVE Services 

• Orchitech Solutions 

• ISIC Global 

8 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

9 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

10 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

5 let z důvodu aktualizace osobních údajů, vydání duplikátu průkazu v listinné i 
elektronické podobě. 

11 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.1.9 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO  

INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování 
ĆESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO 
INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

2 
právní základ zpracování  

- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování - legislativa 
Usnesení č. 220/2020 Sb., usnesení vlády České republiky č. 491 o přijetí 

krizového opatření (čl. III. odst. 1) 

4 kategorie subjektů údajů Žáci (resp. děti, studenti) a jejich zákonní zástupci. 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou 
případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze 
zvláštního právního předpisu. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

max. 1 rok 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.1.10 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ERASMUS+ 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ERASMUS + 

2 
právní základ zpracování  

- dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, 
kterým je pověřen správce 

3 právní titul pro zpracování - legislativa 
Úkol ve veřejném zájmu (vzdělávací program EU na období 2014–2020 
podporující spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné 
přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání). 

4 kategorie subjektů údajů Účastníci programu. 

5 kategorie osobních údajů 
Identifikační, adresní a další nezbytné osobní údaje dle stanovených pravidel 
v konkrétních projektech. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Nezbytné osobní údaje jsou předávány zahraničnímu organizátorovi 
vzdělávacího programu a mohou být zpřístupňovány osobám, orgánům či 
institucím, kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona nebo dle 
stanovených pravidel konkrétních projektů. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

Třetí země, ve které je sídlo organizátora vzdělávacího programu. 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

Uvést záruky v případě, že se jedná o třetí zemi ve smyslu čl.  44 - 50 GDPR. 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu a dle stanovených pravidel v konkrétních 
projektech.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/o-neformalnim-vzdelavani/
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1.2 ZPRACOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ S PROTIEPIDEMIOLOGICKÝMI 

OPATŘENÍMI 

1.2.1 TESTOVÁNÍ A DALŠÍ EVIDENCE DĚTÍ/ŽÁKŮ (COVID-19) 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování 
Testování dětí a žáků na přítomnost antigenu viru způsobujícího nemoc 
covid-19 nebo vedení jiné evidence v souvislosti s nařízenými 
protiepidemiologickými opatřeními ve školství 

2 

právní základ zpracování 

- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

- dle čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR  

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, 
jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo 
zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých 
přípravků nebo zdravotnických prostředků, na základě práva Unie nebo 
členského státu, které stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv 
a svobod subjektu údajů, zejména služebního tajemství. 

3 právní titul pro zpracování  
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20. 8. 2021, č.j.: MZDR 
14600/2021-19/MIN/KAN ve znění pozdějších doplňků a změn. 

4 kategorie subjektů údajů 
Děti/Žáci. 

5 kategorie osobních údajů 

Identifikační osobní údaje (jméno, příjmení). 

Popisné osobní údaje (např. datum, druh testu, údaj o ukončeném očkování 
proto covid-19). 

Zvláštní kategorie osobních údajů (údaj vypovídající o zdravotním stavu) – 
výsledek testu v případě jeho pozitivity, údaj o prodělaném onemocnění covid-
19. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Orgány ochrany veřejného zdraví. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Po dobu trvání platnosti mimořádného opatření MZČR. 

Po dobu nezbytnou ke kontrole splnění povinnosti uložené zaměstnavateli 
zvláštními právními předpisy (max. 3 roky). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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1.2.2 TESTOVÁNÍ A DALŠÍ EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ (COVID-19) 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování 
Testování zaměstanců na přítomnost antigenu viru způsobujícího nemoc 
covid-19 nebo vedení jiné evidence v souvislosti s nařízenými 
protiepidemiologickými opatřeními ve školství 

2 

právní základ zpracování 

- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

- dle čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR  

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, 
jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo 
zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých 
přípravků nebo zdravotnických prostředků, na základě práva Unie nebo 
členského státu, které stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv 
a svobod subjektu údajů, zejména služebního tajemství. 

3 právní titul pro zpracování  
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20. 8. 2021, č.j.: MZDR 
14600/2021-19/MIN/KAN ve znění pozdějších doplňků a změn. 

4 kategorie subjektů údajů 
Zaměstnanci školy. 

5 kategorie osobních údajů 

Identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, osobní číslo). 

Popisné osobní údaje (např. datum, druh testu, údaj o ukončeném očkování 
proto covid-19). 

Zvláštní kategorie osobních údajů (údaj vypovídající o zdravotním stavu) – 
výsledek testu v případě jeho pozitivity, údaj o prodělaném onemocnění covid-
19. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Orgány ochrany veřejného zdraví. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Po dobu trvání platnosti mimořádného opatření MZČR. 

Po dobu nezbytnou ke kontrole splnění povinnosti uložené zaměstnavateli 
zvláštními právními předpisy (max. 3 roky). 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů,  

Směrnice – Pravidla IT pro uživatele,  
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1.3 ZÁKLADNÍ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ 

SLUŽEB 

1.3.1 ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ VÝCHOVOU 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování ZAJIŠTĚNÍ PÉČE DĚTÍ S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ VÝCHOVOU 

2 

právní základ zpracování  

- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

- dle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě 
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje 
podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro 
ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.  

3 právní titul pro zpracování - legislativa 
Plnění právní povinnosti dle zákona č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči 
ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 

4 kategorie subjektů údajů Žáci, studenti, děti a jejich zákonní zástupci. 

5 kategorie osobních údajů 
Identifikační a adresní údaje, popisné údaje, údaje o jiných osobách, zvláštní 

kategorie osobních údajů 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osoby, úřady a instituce: 

• kterým takové oprávnění plyne ze zvláštního zákona, nebo 

• zajišťující potřeby dítěte s nařízenou ústavní výchovou. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.3.2 POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLÁCH (A ŠKOLNÍCH 

PORADENSKÝCH PRACOVIŠTÍCH) 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování 
POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLÁCH (A ŠKOLNÍCH 
PORADENSKÝCH PRACOVIŠTÍCH) 

2 

právní základ zpracování  

- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

- dle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě 
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje 
podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro 
ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.  

3 právní titul pro zpracování - legislativa 

Plnění právní povinnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných a vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních. 

4 kategorie subjektů údajů Děti, žáci, studenti a jejich zákonní zástupci. 

5 kategorie osobních údajů 
• viz § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

• doporučení školského poradenského zařízení 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Nezbytné osobní údaje mohou být předány pouze osobám, které svůj nárok 
prokážou oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem (např. 
příslušné školské poradenské zařízení). 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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1.3.3 POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB V ŠPZ 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování 
POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB V ŠPZ (školském 
poradenském zařízení) 

2 

právní základ zpracování  

- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

- dle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě 
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje 
podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro 
ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.  

3 právní titul pro zpracování – legislativa 

Plnění právní povinnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných a vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních. 

4 kategorie subjektů údajů Děti, žáci, studenti a jejich zákonní zástupci. 

5 kategorie osobních údajů 

• viz § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

• další údaje nezbytné pro vydání zprávy a doporučení – viz § 14 a § 
15 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Nezbytné osobní údaje jsou předávány osobám, které svůj nárok prokážou 
oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem (např. příslušná 
škola či školské zařízení). 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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1.3.4 UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY V DOMOVĚ MLÁDEŽE                             

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY V DOMOVĚ MLÁDEŽE 

2 

právní základ zpracování 

- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

- dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 

- dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 

- dle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
tohoto subjektu údajů. 

Zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu správce, který spočívá ve 
vydávání průkazů ubytovaných, obsahující portrétní fotografii ubytovaného. 

Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě 
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje 
podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro 
ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů. 

3 právní titul pro zpracování – legislativa 

Plnění právní povinnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 
vyhlášky č. 108/2005 Sb. 

 

4 kategorie subjektů údajů Žáci ubytovaní v domově mládeže, zákonní zástupci nezletilých žáků. 

5 kategorie osobních údajů 
Žáci, studenti, případně zákonní zástupci nezletilých - nezbytné identifikační a 
případně další údaje v rozsahu § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Nezbytné osobní údaje jsou předávány pouze osobám, které svůj nárok 
prokážou oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem. 

7 zpracovatel 
Za účelem vedení školní matriky, která je uložena v cloudu, je zpracovatelem 
např. dodavatel IS Bakaláři, dm Software, Škola Online, Edu Page (doplnit 
konkrétně název a IČO). 

8 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

9 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

10 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

11 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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1.3.5 UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU 

2 

právní základ zpracování  

- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

- dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
tohoto subjektu údajů. (plnění předmětu smlouvy o ubytování). 

3 právní titul pro zpracování - legislativa 

Plnění právní povinnosti dle: 

• zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

• zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 

 

4 kategorie subjektů údajů Ubytované fyzické osoby.  

5 kategorie osobních údajů 

• viz § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (doba 
ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého 
pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo OP nebo CD 
ubytované fyzické osoby), nebo 

• viz § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky (jméno a příjmení, den, měsíc a rok narození, státní 
občanství, číslo CD, počátek a konec ubytování ubytovaného 
cizince), 

• viz § 3019 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (jméno a 
příjmení, adresa místa trvalého pobytu a datum narození, zahájení a 
ukončení pobytu). 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám s výjimkou orgánů či institucí, 
kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona (např. příslušná obec nebo 
cizinecká policie). 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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1.3.6 ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

2 

právní základ zpracování  

- dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

- dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 

- dle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje (plnění povinností ze zákona). 

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
tohoto subjektu údajů. (Plnění na základě smlouvy podáním přihlášky ke 
stravování či objednávky stravy). 

Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě 
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje 
podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro 
ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů. 

3 právní titul pro zpracování - legislativa 

Plnění právní povinnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhl. č. 
107/2005 Sb., o školním stravování. 

 

4 kategorie subjektů údajů Strávníci (viz § 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb.), zákonní zástupci nezletilých žáků. 

5 kategorie osobních údajů 

Pro zajištění stravování: 

• děti, žáci, student i – nezbytné identifikační, adresní a příp. další 
údaje v rozsahu § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

• zaměstnanci škol a školských zařízení – jméno, příjmení, škola, příp. 
telefon, 

• další osoby (za úplatu) – jméno, příjmení, datum narození, adresa 
bydliště, příp. telefon. 

Pro zajištění dietního stravování zvláštní kategorie osobních údajů: 

• potvrzení poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické 
lékařství pro děti a dorost o nutnosti stravovat se s omezeními podle 
dietního režimu 

Při bezhotovostní platbě: 

• bankovní spojení, číslo účtu 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Nezbytné osobní údaje jsou předávány pouze osobám, které svůj nárok 
prokážou oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem. 

Osobní údaje jsou zpřístupňovány zpracovatelům zajišťujícím IS evidence 
strávníků a objednávání stravy. 

7 zpracovatel 
Za účelem vedení evidence strávníků, která je uložena v cloudu je 
zpracovatelem např. dodavatel IS VIS Plzeň, Z-WARE (doplnit konkrétní název 
a IČO). 

8 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

9 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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10 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

11 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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1.3.7 EVIDENCE ČTENÁŘŮ ŠKOLNÍ KNIHOVNY 

Ke zveřejnění na webu organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  

správce: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 
00568945, tel: +420 573 308 211, e-mail: podatelna@coptkm.cz, IDDS: vyhmjux 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: PaedDr. Ivo Horák, email: ivo.horak@coptkm.cz, telefon: 573 308 249 

1 účel zpracování EVIDENCE ČTENÁŘŮ ŠKOLNÍ KNIHOVNY 

2 

právní základ zpracování  

- dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 

 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
tohoto subjektu údajů. 

3 právní titul pro zpracování - legislativa - 

4 kategorie subjektů údajů Čtenáři (uživatelé) knihovny. 

5 kategorie osobních údajů 

V rámci stálé evidence: 

• jméno, příjmení, třída, číslo průkazu, příp. datum narození a adresa 
trvalého pobytu, telefon, e-mail 

 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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