INFORMACE K GDPR
Základní škola Kovářov, okres Písek, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů
zpracovává údaje žáků, rodičů a zaměstnanců.
Většina osobních údajů, která škola shromažďuje a zpracovává, jsou údaje, které jí
ukládá zákon nebo jsou nezbytně nutné k zajištění výchovně vzdělávacího procesu či bezpečí
žáků (jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní
pojišťovna, státní příslušnost, údaje o zákonném zástupci, závažné údaje o zdravotním stavu
apod.). Zákonem je také dáno zpracování osobních údajů zákonných zástupců (jméno a příjmení,
bydliště, kontaktní telefon, e-mail, ID datové schránky, soudní rozhodnutí o vymezení styku
s dítětem apod.). K použití některých osobních údajů bude škola požadovat váš písemný souhlas
(zveřejnění fotografií a videí žáků na webových stránkách školy a v místním tisku, předání
osobních údajů žáků poskytovateli ubytování pro žáky apod.).
Všechny osobní údaje, které škola shromažďuje, ať už v elektronické či v písemné
podobě, jsou zabezpečeny před neoprávněným užitím. Škola tyto údaje shromažďuje a využívá
pouze k účelům, pro které byly shromážděny (např. školní matrika) a neposkytuje tyto údaje
dalším subjektům. Všechny údaje jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou
v souladu se školským zákonem a zákonem o spisové službě.
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím
datové schránky, ID DS 6s7mnrg, emailem na adrese zs.kovarov@volny.cz nebo poštou na
adrese Základní škola Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov. 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
souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Petr Koblic, tel. č. 778 514 600, email:
koblic@sorp.cz, k zastižení v kanceláři Svazku obcí regionu Písecko, Velké náměstí 1, 397 01
Písek.

