
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ — směrnice EU – GDPR 
(žák – „subjekt údajů“) 

Účel a právní základ zpracování osobních údajů 

Správce v souvislosti se studiem zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v 

souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k 

těmto účelům: 

- prezentaci studijních výsledků na veřejnosti,

- pořizování fotografií a videozáznamů při činnostech, které souvisejí se studiem,

- zveřejnění osobních údajů za účelem informování veřejnosti o činnostech správce a subjektu údajů v souvislosti se studiem

v tisku, rozhlase a televizi, na sociálních sítích, na Youtube, na svých webových stránkách a v propagačních materiálech

školy, 

- s poskytnutím osobních údajů dalším stranám pro zajištění realizace odborného výcviku, odborné praxe, odborných stáží,

soutěží a akcí školy za předpokladu nakládání s těmito údaji v souladu se směrnicí General Data Protection Regulation (GDPR)

(EU) 2016/679,  s poskytnutím údajů uvedených v přihlášce ke studiu.

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vztahu 

vzniklého mezi správcem a subjektem údajů v souvislosti se studiem. 

Kontaktní údaje správce 

- správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše

- správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy sekretariat@ssss.cz

- správce je možné kontaktovat telefonicky na telefonním čísle +420 597 578 791

- správce provozuje webové stránky: www.ssss.cz

Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace 

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytne následujícím právnickým osobám, a to pro realizaci odborného 

výcviku, odborné praxe, odborných stáží, soutěží a akcí školy: 

- spolupracujícím organizacím a partnerům dle platných smluv, Facebooku, Instagramu, Youtube,

- jiné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu správce osobní údaje subjektu údajů

neposkytne, kromě případů, kdy se žáci účastní odborné zahraniční stáže, zahraniční soutěže nebo akce školy,

- správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci kromě případů, kdy

se žáci účastní odborné zahraniční stáže, zahraniční soutěže nebo akce školy.

Další informace o zpracování osobních údajů 

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Osobní údaje subjektu údajů nebudou 

zpracovávány zpracovateli osobních údajů. Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho 

osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.  

S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím 

dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného 

subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů 

stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních 

údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti 

zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů: 

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen

správce,

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,

- pro účely přímého marketingu,

- pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a 

strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených 

obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu 

se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo 

podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi, a to v souladu 

s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Příloha č. 1
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Souhlas se zřízením e-mailových účtů žákům 
 
 
 
 
Souhlasím, aby správce v souvislosti se zajištěním vzdělávání zpracovával mé osobní údaje pro následující účel: 
 
Zřízení a používání e-mailového účtu za účelem jejich využívání jako učební pomůcky pro nabytí praktických dovedností v IT 
oboru informačních a komunikačních technologií, a to v rozsahu zpracovávaných údajů: jméno, příjmení, IP adresa.  
 
Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání svého/mé dcery/mého syna ve Střední škole společného stravování Ostrava-Hrabůvka, 
příspěvkové organizaci, Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Po ukončení vzdělávání budou dotčené osobní údaje 
zlikvidovány (smazány).   
 
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem budou zpřístupněny poskytovateli e-mailové služby Microsoft Office 365 a školnímu 
informačnímu systému ŠKOLA ONLINE. 
 
Byl jsem poučen/a, že mám právo: 

a) svůj souhlas kdykoliv odvolat,  
b) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům mým/mé dcery/mého syna 
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budu domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou 

nepřesné), 
d) požadovat vymazání osobních údajů mých/mé dcery/mého syna popř. požadovat omezení jejich zpracování, 
e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a 
f) že mé požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů (GDPR) a že svá práva vůči správci mohu uplatnit cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

Svá práva vůči správci můžete uplatnit jako žadatel prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje (e-
mail poverenec.oou@i3c.cz, tel. +420 606 712 204) jsou v aktuální podobě zveřejněné také na webových stránkách správce 
www.ssss.cz, a to těmito způsoby: 
a) písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů správce, 
b) v elektronické podobě na e-mail naší elektronické podatelny sekretariat@ssss.cz, opatřeným Vaším kvalifikovaným nebo 

zaručeným elektronickým podpisem, 
c) v elektronické podobě do datové schránky správce ID Datové schránky: gakiu27 
d) osobním předáním písemné žádosti na sekretariátu ředitele správce; z důvodu Vaší identifikace, jakožto žadatele, mějte, prosím, 

svůj doklad totožnosti s sebou. 
 


