LABYRINTH – základní škola, s.r.o.
Lidická 1869/28, 602 00 Brno

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZAMĚSTNANCŮ
Čj.: …………..

V souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosQ se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR) vydává ředitel školy
Informace o zpracování osobních údajů, které obsahují:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Název a kontaktní údaje správce osobních údajů
Účely zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Kategorie příjemců osobních údajů
Dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy
Existenci práva požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich
opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proQ zpracování, právo na
přenositelnost údajů
Informaci o existenci práva odvolat kdykoli souhlas v případě údajů zpracovávaných na
základě souhlasu
Existenci práva podat sbžnost u dozorového úřadu
Nejmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Platnost: od 25.5.2018
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Název a kontaktní údaje správce osobních údajů
LABYRINTH – základní škola, s. r. o.
Lidická 1869/28, 602 00 Brno
IČ: 03972071
Tel: 608 407 832
Email: svozil@openschoolspace.eu
ID datové schránky: uk562yb

Účely zpracování osobních údajů
V rámci zajišťování svých činnosb provádí LABYRINTH – základní škola, s. r. o., která je správcem
osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajištění základního vzdělávání
zajištění školního stravování
zajištění zájmového vzdělávání ve školní družině
evidence úrazů
organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů
projekty, žádosQ o dotace
vedení účetnictví
smlouvy, objednávky služeb
výběrová řízení na zaměstnance
pracovněprávní a mzdová agenda
evidence uchazečů o zaměstnání
další případy zpracování na základě uděleného souhlasu subjektu

Právní základ pro zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje zejména v rámci:
•

zajištění organizace výchovy a vzdělávání děb a žáků v souladu s ustanovením § 28 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(Školský zákon)

•

splnění zákonné povinnosQ dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na zdravotní pojištění a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení

Kategorie příjemců osobních údajů
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Osobní údaje nejsou předávány třebm osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či
insQtucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.
Osobní údaje mohou být předány smluvním partnerům správce na základě uděleného souhlasu
subjektu.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé
účely zpracování. Po uplynub této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po
dobu stanovenou právními předpisy.

Právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich
opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku prog zpracování, právo na
přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo na potvrzení o zpracování jeho údajů, na přístup ke svým osobním údajům,
na informaci o rozsahu zpracovávaných informací, na poskytnub informací nejdéle do 1 měsíce od
podání žádosQ, na vysvětlení (při zamítnub žádosQ).
Subjekt údajů má právo na opravu údajů, pokud jsou nepřesné, nebo neúplné, na provedení opravy
nejdéle do jednoho měsíce, na vysvětlení, pokud oprava nebyla provedena.
Subjekt údajů má právo na výmaz údajů, pokud již nejsou potřebné pro původní účely, při odvolání
souhlasu subjektu, při námitkách proQ zpracování, při proQprávním zpracování, pokud není poskytnut
souhlas se zpracováním, pokud je povinnost výmazu dána právní povinnosb. Výmaz se provádí na
základě písemné žádosQ a provádí se u údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas,
výmaz nelze provést u zákonného zpracování osobních údajů.
Subjekt má právo na omezení zpracování v případě:
•

popírání přesnosQ osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosQ osobních
údajů

•

osobní údaje nejsou dále potřebné pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků

•

podání námitky proQ zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pro
zpracování převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu

Každý subjekt údajů (zákonný zástupce, zaměstnanec) má právo vznést námitku proQ zpracování jeho
osobních údajů. Tato možnost se týká jen údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný
souhlas, nelze ji uplatnit u zákonného zpracování osobních údajů.
Subjekt má právo žádat o poskytnub osobních údajů za účelem jejich předání jinému správci osobních
údajů, nebo o předání osobních údajů jinému správci.

Informace o existenci práva odvolat kdykoli souhlas v případě údajů zpracovávaných
na základě souhlasu
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Subjekt má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů, aniž je bm dotčena zákonnost
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Toto se netýká osobních údajů
zpracovaných na základě zákona.

Existence práva podat sjžnost u dozorového úřadu
Požadavky subjektu budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
obecného nařízení. V případě, že subjekt nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků a žádosb,
má právo podat sbžnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nejmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Správce nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 odst 1 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 s přihlédnubm k následujícím skutečnostem a závěrům:
• správce není orgánem veřejné moci ani veřejným subjektem
• hlavní činnosQ správce nespočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému
rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systemaQcké monitorování
subjektů údajů
• hlavní činnosQ správce nespočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů
uvedených v článku 9 a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných
činů uvedených v článku 10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
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