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INFORMAČNÍ POVINNOST KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ,
ZLETILÝCH ŽÁKŮ A RODIČŮ ZLETILÝCH ŽÁKŮ OD 1. 9. 2021
Úvod
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno (dále jen „škola“),
jakožto správce osobních údajů, tímto informuje žáky školy a jejich zákonné zástupce, učitele, členy
pěveckého sboru, posluchače VŠ vykonávající na naší škole pedagogickou praxi a externí pracovníky o
způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v souvislosti se založením a používáním školních
uživatelských účtů a e-mailových adres v systému Google Workspace, včetně vymezení rozsahu práv
subjektů údajů, které souvisejí se zpracováním jejich osobních údajů školou.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Jaroslav Kocián, J. K. accounting s.r.o, IČ 02734168,
Hybešova 726/42, 602 00 Brno, tel. 725 654 319, email: gdpr@jkaccounting.cz
Škola se při zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále
jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely „GDPR“ zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) zejména § 25, 28, 184a a dalšími relevantními právními předpisy se vztahem k ochraně
osobních údajů.
Škola zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou
pro naplnění těchto stanovených účelů.
Osobní údaj
a subjekt

Rozsah právních titulů a zpracovávaných
informací

Účel

Žák

Plnění právní povinnosti:
jméno, příjmení, třída, datum narození,
bydliště žáka.

Poskytnutí těchto údajů ubytovacím
zařízením v souvislosti s organizací
výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě,
lyžařských výcviků, adaptačních pobytů,
školních výletů, mediálních kurzů, exkurzí,
pro účely pojištění v rámci výše uvedených
aktivit.

Žák

Oprávněný zájem:
datum narození

Informační systém automaticky vypočítává
z rodného čísla, zjednodušení kontroly
učitelů.

Žák

Oprávněný zájem:
Osobní e-mailová adresa žáka

Záložní kontakt v případě nefunkčního
školní e-mailové adresy. Zaslání
přihlašovacích údajů do informačního
systému školy a ke školnímu e-mailu při
jeho zřízení. E-mail pro obnovu přístupu do
školního informačního systému
(elektronická matrika).

Žák

Oprávněný zájem:
jméno, příjmení, datum narození, třída, školní
e-mailová adresa žáka.

Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity
školy – lyžařský kurz, sportovně turistické
kurzy apod.
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Žák

Oprávněný zájem:
jméno, příjmení, třída

Založení školních Google účtů pro přístup
do on-line prostředí pro výuku (úložiště
materiálů, zadávání úkolů, připojení do
videokonferencí) a školní e-mailové adresy.

Žák

Plnění právní povinnosti:
údaj o zdravotní pojišťovně žáka.

Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků
a studentů, popřípadě lékařské posudky.

Žák

Plnění právní povinnosti:
údaje o zdravotním stavu.

Zpracování údajů o zdravotním nebo
psychickém stavu dítěte pro účely
výchovného a psychologického poradenství
školy.

Žák

Oprávněný zájem:
informace o sourozencích ve škole.

Sjednocení rodičovských přístupů do
informačního systému školy a školních
Google účtů (přístup a ověření uživatelů při
konání třídních schůzek).

Žák

Oprávněný zájem:
portrétní fotografie žáka (podobizna),
videozáznam, na kterém je žák uveden.

Prezentace činnosti školy (propagace školy
s výjimkou zveřejnění v rámci
marketingových aktivit jako umístění
fotografie s identifikací dítěte na
propagační leták školy apod.).

Žák

Veřejný zájem:
údaje o způsobu a výsledku testování na
přítomnost omamných a psychotropních
látek.

Ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy.

Zákonný
zástupce

Oprávněný zájem:
telefonní číslo (mobil) zákonného zástupce

Komunikace zaměstnanců školy se
zákonnými zástupci v případě nenadálých
událostí (např. úraz, nevolnost, mimořádná
situace).

Zákonný
zástupce

Oprávněný zájem:
jméno, příjmení, e-mail zákonného zástupce.

Vedení e-mailové adresy v informačním
systému školy, komunikace se školou,
zasílání informací od třídního učitele,
zasílání informací o průběhu vzdělávání
žáka.
Pro zaslání a obnovu hesla do školního
informačního systému.
Pro zaslání přihlašovacích údajů ke
komunikační platformě pro konání on-line
třídních schůzek a hovorových hodin.

Zákonný
zástupce

Oprávněný zájem:
osobní datová schránka

Komunikace se školou, zasílání informací o
průběhu vzdělávání žáka.

Rodič
zletilého žáka

Oprávněný zájem:
jméno, příjmení, e-mail zákonného zástupce

V případě, že zletilý žák souhlasí s
poskytováním informací o průběhu jeho
vzdělávání rodičům, bude škola pro tuto
komunikaci s rodiči používat již dříve
zavedené prostředky (e-mailová
komunikace, školní informační systém,
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rodičovské Google účty pro organizaci
třídních schůzek).

Práva subjektu údajů
Subjekt osobních údajů, v případě nezletilých žáků jeho zákonný zástupce, je oprávněn požadovat
informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou školou zpracovávány nad rámec právních
titulů vztahujících se k naplnění požadavku distanční výuky a další aktivit spojených s tímto způsobem
vzdělávání, pokud tomu tak je, má právo na přístup k těmto osobním údajům a k následujícím
informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo
kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, skutečnost, zda
dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Škola poskytne požadované údaje
zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie může škola požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl škole, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo
na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky
proveditelné.
V případě, že se subjekt údajů domnívá, že škola nebo smluvní zpracovatel školy provádí zpracování
osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt
údajů školu požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě o omezení (blokaci)
zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.
Škola vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti,
informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.
Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tato informace o zpracování osobních údajů je průběžně revidována, doplňována a aktualizována.
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