
 

 

Informace k jednotlivým účelům 

zpracování osobních údajů (GDPR) 

zveřejněné na webu školy  

stav k 1. 9. 2021 

 

 

 

 

 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod 
Radhoštěm  

 

 

 

 

Příspěvková organizace plným názvem Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod 

Radhoštěm bude dále z důvodu zjednodušení textu označovaná jako SŠZePř Rožnov. 

  



Informace k jednotlivým účelům zpracování OÚ zveřejněné na webu SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm k 1. 9. 2021                    

 

2 
 

Obsah 
1 Informační povinnost k účelům zpracování .................................................................................... 3 

1.1. Přijímací řízení do prvního ročníku SŠ ..................................................................................... 3 

1.2. Zajištění vzdělávací činnosti .................................................................................................... 5 

1.3. Zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe ........................................................... 7 

1.4. Zajištění odborného vzdělávání žáků ...................................................................................... 9 

1.5. Zajištění nařízených protiepidemiologických opatření pro žáky ........................................... 11 

1.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků .......................................................................... 13 

1.7. Zajištění poskytování poradenských služeb žákům ............................................................... 15 

1.8. Poskytování ubytovacích služeb pro žáky ............................................................................. 17 

1.9. Poskytování ubytováních služeb pro veřejnost ..................................................................... 20 

1.10. Poskytování stravovacích služeb ....................................................................................... 22 

1.11. Organizace výběrových řízeních na nové zaměstnance .................................................... 25 

1.12. Zajištění činností mzdové agendy a pracovněprávní vztahy se zaměstnanci .................... 27 

1.13. Zajištění nařízených protiepidemiologických opatření pro zaměstnance ......................... 30 

 

 

  



Informace k jednotlivým účelům zpracování OÚ zveřejněné na webu SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm k 1. 9. 2021                    

 

3 
 

1 INFORMAČNÍ POVINNOST  K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ  

1.1. Přijímací řízení do prvního ročníku SŠ  
 

Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při příjímacím řízení do prvního 

ročníku SŠ vzdělávání  

 

Správce osobních údajů 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 
570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61;  tel 571 654 390-1;  info@szesro.cz; číslo datové 
schránky ID:  9e9xkv8 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 kapitola III. články 12 až 22 sděluje 

subjektům (poskytovatelům) osobních údajů následující informace: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední 

škole, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

 

Kategorie požadovaných osobních údajů žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků jsou 

obsažený v následujících formalizovaných dokumentech, které jsou přílohami výše 

uvedeného zákona a vyhlášek: 

 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 - dle § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., 

„Doporučení školského poradenského zařízení“ a týká se pouze uchazečů se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Právním základem pro zpracování je, že: 

a) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

b) Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva 

Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu 

mailto:info@szesro.cz


Informace k jednotlivým účelům zpracování OÚ zveřejněné na webu SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm k 1. 9. 2021                    

 

4 
 

práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních 

práv a zájmů subjektu údajů - podle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov p/R nedochází k automatizovanému 

zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah 

do práv či oprávněných zájmů subjektu. 

Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou 

k plnění účelu zpracování uvedeným výše.  

Likvidace nebo uchování osobních údajů se řídí platným Spisovým a skartačním plánem 

SŠZePř Rožnov p/R, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě. 

Údaje zpracovávané za tímto účelem jsou v případě žáků konajících jednotnou přijímací 
zkoušku, předávány Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem a v rozsahu 
stanoveném v § 5 vyhlášky č. 353/2016 Sb. Žádným dalším příjemcům vyjma situací, kdy tak 
ukládá zákon, předávány nejsou. 

 
Technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 32 GDPR jsou zajištěna dle pravidel 

vnitřních směrnic GDPR (Systém zpracování a ochrany osobních údajů a Bezpečnost ICT), 

Organizačního řádu SŠZePř Rožnov p/R a organizačních pokynů ředitele SŠZePř Rožnov p/R.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 

zpracovávané u SŠZePř Rožnov p/R jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř 
Rožnov p/R uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

 

  

Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod 
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz 
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1.2. Zajištění vzdělávací činnosti 
 

Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při zajištění vzdělávacích činností  

 

Správce osobních údajů 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 
570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61;  tel. 571 654 390-1;  info@szesro.cz; číslo datové 
schránky ID:  9e9xkv8 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 kapitola III. články 12 až 22 sděluje 

subjektům (poskytovatelům) osobních údajů následující informace: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V rámci zajišťování vzdělávacích činností provádí SŠZePř Rožnov ve smyslu zákona č. 
561/2004 Sb., školský zákon, sběr a zpracování osobních údajů pro tyto účely: 
 

a) přijímací řízení do prvního ročníku, 

b) zajištění středního vzdělávání, 

c) ukončení středního vzdělávání maturitní zkouškou,  

d) ukončení středního vzdělávání závěrečnou zkouškou, 

e) zajištění vyššího odborného vzdělávání (U3V), 

f) zajištění zájmové a doplňkové činnosti (knihovna, kroužky). 

 

Kategorie poskytovaných osobních údajů žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků jsou v 

souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Kategorie příjemců jsou: 

 V průběhu vzdělávání - nezbytné osobní údaje jsou předávány pouze osobám, které 
svůj nárok prokážou oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem.  

 

 Při ukončení vzdělávání závěrečnou zkouškou - členové zkušení komise 
 

 Při ukončení vzdělávání maturitní zkouškou - Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání a členové zkušební maturitní komise. 

 

Právním základem pro zpracování je, že: 

a) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

mailto:info@szesro.cz
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b) 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 - podle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov nedochází k automatizovanému zpracování, 

na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či 

oprávněných zájmů subjektu. 

Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou 

k plnění účelu zpracování uvedeným výše.  

Likvidace nebo uchování osobních údajů se řídí platným Spisovým a skartačním plánem 

SŠZePř Rožnov p/R, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě. 

Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům vyjma 

situací, kdy je povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím uložena zákonem nebo 

zvláštním právním předpisem (NUV, CERMAT, CZVV, MŠMT, aj.). 

Zpřístupnění osobních údajů zpracovateli (Bakaláři) zajišťujícímu IS vedení školní matriky je 

ošetřeno smluvně. 

Technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 32 GDPR jsou zajištěna dle pravidel 

vnitřních směrnic GDPR (Systém zpracování a ochrany osobních údajů a Bezpečnost ICT), 

Organizačního řádu SŠZePř Rožnov p/R a organizačních pokynů ředitele SŠZePř Rožnov p/R.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 

zpracovávané u SŠZePř Rožnov jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř 
Rožnov uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

 
  

Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod 
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz 



Informace k jednotlivým účelům zpracování OÚ zveřejněné na webu SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm k 1. 9. 2021                    

 

7 
 

1.3. Zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe  

 

Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při zajištění odborného výcviku, 

učební a odborné praxe 

 

Správce osobních údajů 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 
570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61;  tel 571 654 390-1;  info@szesro.cz; číslo datové 
schránky ID:  9e9xkv8 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 kapitola III. články 12 až 22 sděluje 

subjektům (poskytovatelům) osobních údajů následující informace: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe, 
a vykonání příslušných kvalifikačních zkoušek, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

Kategorie požadovaných osobních údajů jsou: 

 Nezbytné identifikační a adresní údaje žáků pro zajištění vedení dokumentace školy 

v rozsahu § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

 Nezbytné identifikační a další údaje k zajištění výcviku či praxe u subjektu, kde žák 

výcvik nebo praxi vykoná (obvykle jméno, příjmení, název školy a ročník) 

 

Právním základem pro zpracování je, že: 

a) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

b) 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 - podle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov p/R nedochází k automatizovanému 

zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah 

do práv či oprávněných zájmů subjektu. 

Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou 

k plnění účelu zpracování uvedeným výše.  

mailto:info@szesro.cz
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Likvidace nebo uchování osobních údajů se řídí platným Spisovým a skartačním plánem 

SŠZePř Rožnov p/R, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě. 

Údaje zpracovávané za tímto účelem jsou předávány fyzickým a právnickým osobám, 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. Žádným dalším 
příjemcům vyjma situací, kdy tak ukládá zákon, nejsou osobní údaje předávány. 

 
Technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 32 GDPR jsou zajištěna dle pravidel 

vnitřních směrnic GDPR (Systém zpracování a ochrany osobních údajů a Bezpečnost ICT), 

Organizačního řádu SŠZePř Rožnov p/R a organizačních pokynů ředitele SŠZePř Rožnov p/R.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 

zpracovávané u SŠZePř Rožnov p/R jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř 
Rožnov p/R uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

 

  

Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod 
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz 
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1.4. Zajištění odborného vzdělávání žáků  

 

Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při poskytování odborného 

vzdělávání (odborné kurzy) 

 

Správce osobních údajů 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 
570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61;  tel 571 654 390-1;  info@szesro.cz; číslo datové 
schránky ID:  9e9xkv8 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 kapitola III. články 12 až 22 sděluje 

subjektům (poskytovatelům) osobních údajů následující informace: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění odborného vzdělávání a vykonání 

příslušných kvalifikačních zkoušek, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Kategorie požadovaných osobních údajů účastníků vzdělávání jsou: 

 Nezbytné identifikační a adresní údaje žáků pro zajištění vedení dokumentace školy 

v rozsahu § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

 Při úhradě bezhotovostní platbou - bankovní spojení, číslo účtu. 

 Při požadavku na vystavení faktury – název a adresa, IČ a DIČ, telefon, email. 

Právním základem pro zpracování je, že: 

a) 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. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

b) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

c) 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 - podle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov p/R nedochází k automatizovanému 

zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah 

do práv či oprávněných zájmů subjektu. 

mailto:info@szesro.cz
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Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou 

k plnění účelu zpracování uvedeným výše.  

Likvidace nebo uchování osobních údajů se řídí platným Spisovým a skartačním plánem 

SŠZePř Rožnov p/R, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě. 

Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům vyjma 
situací, kdy tak ukládá zákon. 

 
Technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 32 GDPR jsou zajištěna dle pravidel 

vnitřních směrnic GDPR (Systém zpracování a ochrany osobních údajů a Bezpečnost ICT), 

Organizačního řádu SŠZePř Rožnov p/R a organizačních pokynů ředitele SŠZePř Rožnov p/R.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 

zpracovávané u SŠZePř Rožnov p/R jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř 
Rožnov p/R uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

 

  

Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod 
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz 
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1.5. Zajištění nařízených protiepidemiologických opatření  pro 

žáky 
 

Sběr a zpracování osobních údajů spojené s testováním žáků na přítomnost 

antigenu viru způsobujícího nemoc covid-19 nebo s vedením jiné evidence 

v souvislosti s nařízenými protiepidemiologickými opatřeními  

 

Správce osobních údajů 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 
570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61;  tel 571 654 390-1;  info@szesro.cz; číslo datové 
schránky ID:  9e9xkv8 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 kapitola III. články 12 až 22 sděluje 

subjektům (poskytovatelům) osobních údajů následující informace: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Účelem zpracování osobních údajů je  plnění povinností, které ukládá Mimořádné opatření 

MZČR ze dne 20. srpna 2021, č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ve znění pozdějších změn 

a doplňků 

Pro výše uvedený účel zpracování budou zpracovávány následující osobní údaje žáků a 

případně zvláštní kategorie osobních údajů (variantně zvolená možnost): 

 Jméno a příjmení 

 Datum a výsledek testu (v případě pozitivního výsledku se jedná o zpracování zvláštní 

kategorie osobních údajů) 

 Údaj o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19 (zvláštní kategorie 

osobních údajů) 

 Údaj o ukončeném očkování proti onemocnění covid-19 

 

Právním základem pro zpracování je, že: 

a) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

 

b) Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu v oblasti ochrany 

zdraví - podle čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR (údaje o pozitivitě testu nebo o prodělání 

onemocnění covid 19 žákem). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

mailto:info@szesro.cz
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Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov p/R nedochází k automatizovanému 

zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah 

do práv či oprávněných zájmů subjektu. 

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu trvání platnosti 

mimořádného opatření MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN, a dále po dobu max. 3 let, za 

účelem umožnění kontroly, zda škola splnila povinnosti uložené jí zvláštními právními 

předpisy. 

Likvidace a uchování osobních údajů se řídí platným Spisovým a skartačním plánem SŠZePř 

Rožnov p/R, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě. 

Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům vyjma 
situací, kdy tak ukládá opatření MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN. Dle čl. VII opatření škola 
zasílá krajské hygienické stanici jmenný seznam žáků, kteří:  

 byli pozitivně testováni, 

 byli v rozhodném období dle čl. V. opatření MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN v 

kontaktu s jiným žákem nebo pracovníkem, který byl pozitivně testován.  

Do systému COVID forms App spravovaného Ústavem zdravotnických informací a statistiky 

budou vkládána školou pouze agregovaná statistická data.   

Technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 32 GDPR jsou zajištěna dle pravidel 

vnitřních směrnic GDPR (Systém zpracování a ochrany osobních údajů a Bezpečnost ICT), 

Organizačního řádu SŠZePř Rožnov p/R a organizačních pokynů ředitele SŠZePř Rožnov p/R.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 

zpracovávané u SŠZePř Rožnov p/R jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř 
Rožnov p/R uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

  

Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod 
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz 
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1.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při zajištění dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

 

Správce osobních údajů 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 
570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61;  tel. 571 654 390-1;  info@szesro.cz; číslo datové 
schránky ID:  9e9xkv8 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 kapitola III. články 12 až 22 sděluje 

subjektům (poskytovatelům) osobních údajů následující informace: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
ve smyslu 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 a dále 
zajištění vzdělávání na základě přihlášky.  

 

Kategorie požadovaných osobních údajů jsou: 

 Pedagogičtí pracovníci -  nezbytné identifikační, adresní a kontaktní údaje (jméno, 

příjmení, titul, datum narození, název a adresa školy/školského zařízení, telefon, e-

mail) 

Právním základem pro zpracování je, že: 

a) 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. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

b) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov p/R nedochází k automatizovanému 

zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah 

do práv či oprávněných zájmů subjektu. 

Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou 

k plnění účelu zpracování uvedeným výše.  

mailto:info@szesro.cz
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Likvidace nebo uchování osobních údajů se řídí platným Spisovým a skartačním plánem 

SŠZePř Rožnov p/R, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě. 

Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům vyjma 
situací, kdy tak ukládá zákon. 

 
Technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 32 GDPR jsou zajištěna dle pravidel 

vnitřních směrnic GDPR (Systém zpracování a ochrany osobních údajů a Bezpečnost ICT), 

Organizačního řádu SŠZePř Rožnov p/R a organizačních pokynů ředitele SŠZePř Rožnov p/R.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 

zpracovávané u SŠZePř Rožnov p/R jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř 
Rožnov p/R uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

 

 

  

Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod 
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz 
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1.7. Zajištění poskytování poradenských služeb žákům  
 

Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při poskytování poradenských 

služeb žákům 

 

Správce osobních údajů 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 
570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61;  tel 571 654 390-1;  info@szesro.cz; číslo datové 
schránky ID:  9e9xkv8 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 kapitola III. články 12 až 22 sděluje 

subjektům (poskytovatelům) osobních údajů následující informace: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění poskytování poradenských služeb ve smyslu 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 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 a písemného 

souhlasu subjektu s poskytnutím služby. 

Kategorie požadovaných osobních údajů jsou: 

 Žáci a zákonní zástupci – nezbytné identifikační a adresní údaje v rozsahu § 28 odst. 

2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zprávy a doporučení školského 

poradenského zařízení, lékařské zprávy. 

Právním základem pro zpracování je, že: 

a) Subjekt údajů, resp. zákonný zástupce, udělil souhlas se zpracováním osobních údajů 
pro jeden či více konkrétních účelů - čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR 

b) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

c) 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 - podle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov p/R nedochází k automatizovanému 

zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah 

do práv či oprávněných zájmů subjektu. 

Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou 

k plnění účelu zpracování uvedeným výše.  

mailto:info@szesro.cz
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Zpřístupnění osobních údajů zpracovateli (Bakaláři) zajišťujícímu IS vedení školní matriky je 

ošetřeno smluvně. 

 

Likvidace nebo uchování osobních údajů se řídí platným Spisovým a skartačním plánem 

SŠZePř Rožnov p/R, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě. 

Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům vyjma 
situací, kdy tak ukládá zákon. 
 

Zpřístupnění osobních údajů zpracovateli (Bakaláři) zajišťujícímu IS vedení školní matriky je 

ošetřeno smluvně. 

 
Technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 32 GDPR jsou zajištěna dle pravidel 

vnitřních směrnic GDPR (Systém zpracování a ochrany osobních údajů a Bezpečnost ICT), 

Organizačního řádu SŠZePř Rožnov p/R a organizačních pokynů ředitele SŠZePř Rožnov p/R.   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 

zpracovávané u SŠZePř Rožnov p/R jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř 
Rožnov p/R uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

 

  

Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod 
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz 
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1.8. Poskytování ubytovacích služeb pro žáky  

 

Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při poskytování ubytovacích služeb 

žákům  Domovem mládeže SŠZePř Rožnov p/R 

Správce osobních údajů 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 
570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61;  tel 571 654 390-1;  info@szesro.cz; číslo datové 
schránky ID:  9e9xkv8 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 kapitola III. články 12 až 22 sděluje 

subjektům (poskytovatelům) osobních údajů následující informace: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění školního ubytování žákům, ve smyslu zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Kategorie požadovaných osobních údajů jsou: 

 Žáci a zákonní zástupci – nezbytné identifikační a adresní údaje v rozsahu § 28 odst. 

2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, fotografie žáka, údaje o zdravotním 

stavu žáka. 

 Při úhradě bezhotovostní platbou - bankovní spojení, číslo účtu, potvrzení o sjednání 

inkasa. 

Právním základem pro zpracování je, že: 

a) Subjekt údajů, resp. zákonný zástupce, udělil souhlas se zpracováním osobních údajů 
pro jeden či více konkrétních účelů - čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR 

b) 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 k ubytování). čl. 6 
odst. 1 písm. b) GDPR. 

c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

d) Zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu správce čl. 6 odst. 1 písm. f) 
GDPR, který spočívá ve vydávání průkazů ubytovaných, obsahující portrétní fotografii 
ubytovaného. 

e) 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 - podle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:info@szesro.cz
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2. Účelem zpracování osobních údajů je sledování nepřítomnosti žáků ve škole z důvodu 

prokázání nároku na školní ubytování, ve smyslu odst. 2 § 122 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon. 

Kategorie požadovaných osobních údajů jsou: jméno, příjmení, třída, název školy, 

informace o absenci žáka v kalendářním měsíci. 

Právním základem pro zpracování je, že zpracování je nezbytné pro splnění právní 

povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov nedochází k automatizovanému zpracování, 

na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či 

oprávněných zájmů subjektu. 

Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou 

k plnění účelu zpracování uvedeným výše.  

Likvidace nebo uchování osobních údajů se řídí platným Spisovým a skartačním plánem 

SŠZePř Rožnov p/R, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě. 

Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům vyjma 
situací, kdy tak ukládá zákon. 

 
Zpřístupnění osobních údajů zpracovateli (Bakaláři) zajišťujícímu IS vedení školní matriky je 

ošetřeno smluvně. 

Technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 32 GDPR jsou zajištěna dle pravidel 

vnitřních směrnic GDPR (Systém zpracování a ochrany osobních údajů a Bezpečnost ICT), 

Vnitřního řádu DM SŠZePř Rožnov p/R, Organizačního řádu SŠZePř Rožnov p/R a 

organizačních pokynů ředitele SŠZePř Rožnov p/R.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 

zpracovávané u SŠZePř Rožnov jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř 
Rožnov uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
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Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod 
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz 
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1.9. Poskytování ubytováních služeb pro veřejnost  

 

Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při poskytování ubytovacích služeb 

pro veřejnost Domovem mládeže SŠZePř Rožnov p/R 

 

Správce osobních údajů 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 
570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61;  tel 571 654 390-1;  info@szesro.cz; číslo datové 
schránky ID:  9e9xkv8 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 kapitola III. články 12 až 22 sděluje 

subjektům (poskytovatelům) osobních údajů následující informace: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování a provozování ubytovacích služeb (jako 

doplňkové hospodářské činnosti) ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

Kategorie požadovaných osobních údajů jsou: 

 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). 

 Při úhradě bezhotovostní platbou - bankovní spojení, číslo účtu, potvrzení o sjednání 

inkasa. 

Právním základem pro zpracování je, že: 

a) 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). čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

b) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov nedochází k automatizovanému zpracování, 

na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či 

oprávněných zájmů subjektu. 

mailto:info@szesro.cz
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Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou 

k plnění účelu zpracování uvedeným výše.  

Likvidace nebo uchování osobních údajů se řídí platným Spisovým a skartačním plánem 

SŠZePř Rožnov p/R, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě. 

Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům vyjma 
situací, kdy tak ukládá zákon. 

 
Technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 32 GDPR jsou zajištěna dle pravidel 

vnitřních směrnic GDPR (Systém zpracování a ochrany osobních údajů a Bezpečnost ICT), 

Vnitřního řádu DM SŠZePř Rožnov p/R, Organizačního řádu SŠZePř Rožnov p/R a 

organizačních pokynů ředitele SŠZePř Rožnov p/R.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 

zpracovávané u SŠZePř Rožnov jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř 
Rožnov uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

 

  

Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod 
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz 
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1.10. Poskytování stravovacích služeb  
 

Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při poskytování stravovacích služeb 

školní jídelnou SŠZePř Rožnov p/R 

 

Správce osobních údajů 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 
570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61;  tel 571 654 390-1;  info@szesro.cz; číslo datové 
schránky ID:  9e9xkv8 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 kapitola III. články 12 až 22 sděluje 

subjektům (poskytovatelům) osobních údajů následující informace: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění školního stravování žákům, ve smyslu 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Kategorie požadovaných osobních údajů jsou: 

 Žáci a zákonní zástupci – nezbytné identifikační a adresní údaje v rozsahu § 28 odst. 

2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

 Při úhradě bezhotovostní platbou - bankovní spojení, číslo účtu, potvrzení o sjednání 

inkasa. 

Právním základem pro zpracování je, že: 

a) 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). čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

b) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

c) 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 - podle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Účelem zpracování osobních údajů je sledování nepřítomnosti žáků ve škole z důvodu 

prokázání nároku na školní stravování (stravování za cenu pro žáky), ve smyslu odst. 2 § 122 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

Kategorie požadovaných osobních údajů jsou: jméno, příjmení, evidenční číslo žáka, třída, 

název školy, informace o absenci žáka v kalendářním měsíci. 

mailto:info@szesro.cz
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Právním základem pro zpracování je, že zpracování je nezbytné pro splnění právní 

povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování závodního stravování a provozování 

stravovacích služeb ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlášky č. 84/2005 

Sb., o nákladech na závodní stravování. 

Kategorie požadovaných osobních údajů jsou: 

 Zaměstnanci školy – nezbytné identifikační a adresní údaje v rozsahu uzavřené 

smlouvy. 

 Strávníci za úplatu (cizí osoby) - nezbytné identifikační a adresní údaje v rozsahu 

uzavřené smlouvy. 

 Při úhradě bezhotovostní platbou - bankovní spojení, číslo účtu, potvrzení o sjednání 

inkasa. 

Právním základem pro zpracování je, že: 

c) 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). čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

d) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Účelem zpracování osobních údajů je monitoring pracovní doby zaměstnanců z důvodu 

prokázání nároku na závodní stravování, ve smyslu vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na 

závodní stravování. 

Kategorie požadovaných osobních údajů jsou: jméno, příjmení, evidenční číslo 

zaměstnance, snímek pracovní doby zaměstnance v kalendářním měsíci. 

Právním základem pro zpracování je, že zpracování je nezbytné pro splnění právní 

povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov nedochází k automatizovanému zpracování, 

na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či 

oprávněných zájmů subjektu. 

Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou 

k plnění účelu zpracování uvedeným výše.  

Likvidace nebo uchování osobních údajů se řídí platným Spisovým a skartačním plánem 

SŠZePř Rožnov p/R, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě. 
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Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům vyjma 
situací, kdy tak ukládá zákon. 

 
Zpřístupnění osobních údajů zpracovateli (firmě Z-WARE, se sídlem Horákovská 163/7, 628 

00  Brno IČO: 155 64 894) zajišťujícímu IS evidence strávníků a objednávání stravy je ošetřeno 

smluvně. 

Zpřístupnění osobních údajů zpracovateli (Bakaláři) zajišťujícímu IS vedení školní matriky je 

ošetřeno smluvně. 

Technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 32 GDPR jsou zajištěna dle pravidel 

vnitřních směrnic GDPR (Systém zpracování a ochrany osobních údajů a Bezpečnost ICT), 

Vnitřního řádu školní jídelny SŠZePř Rožnov p/R, Organizačního řádu SŠZePř Rožnov p/R a 

organizačních pokynů ředitele SŠZePř Rožnov p/R.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 

zpracovávané u SŠZePř Rožnov jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř 
Rožnov uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

 

  

Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod 
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz 
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1.11. Organizace výběrových řízeních na nové zaměstnance  

 

Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při výběrových řízeních na nové 

zaměstnance 

 

Správce osobních údajů 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 
570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61;  tel. 571 654 390-1;  info@szesro.cz; číslo datové 
schránky ID:  9e9xkv8 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 kapitola III. články 12 až 22 sděluje 

subjektům (poskytovatelům) osobních údajů následující informace: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na zaměstnance (specifikace pracovní 
pozice) ve smyslu zákona č.  262/2006 Sb., zákoník práce, a zákona č. 563/2004 Sb.,                        

o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů. 

 

Právním základem pro zpracování je, že: 

a) 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). čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů uchazečů jsou:  

 identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého 

bydliště, 

 další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní pracovní místo (např. profesní 

životopis, odborná kvalifikace, čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti, zdravotní 

způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské oprávnění atd.),   

 kontaktní údaje – telefon, e-mail 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov nedochází k automatizovanému zpracování, 

na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či 

oprávněných zájmů subjektu. 

Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou 

k plnění účelu zpracování uvedeným výše.  
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Informace k jednotlivým účelům zpracování OÚ zveřejněné na webu SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm k 1. 9. 2021                    

 

26 
 

Likvidace nebo uchování osobních údajů se řídí platným Spisovým a skartačním plánem 

SŠZePř Rožnov p/R, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě. 

Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům. 

 
Technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 32 GDPR jsou zajištěna dle pravidel 

vnitřních směrnic GDPR (Systém zpracování a ochrany osobních údajů a Bezpečnost ICT), 

Organizačního řádu SŠZePř Rožnov p/R a organizačních pokynů ředitele SŠZePř Rožnov p/R.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 

zpracovávané u SŠZePř Rožnov jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř 
Rožnov uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

 

  

Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod 
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz 
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1.12. Zajištění činností  mzdové agendy  a pracovněprávní vztahy 

se zaměstnanci 
 

Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při činnostech spojených s vedením 

pracovněprávní a mzdové agendy zaměstnanců  

 

Správce osobních údajů 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 
570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61;  tel. 571 654 390-1;  info@szesro.cz; číslo datové 
schránky ID:  9e9xkv8 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 kapitola III. články 12 až 22 sděluje 

subjektům (poskytovatelům) osobních údajů následující informace: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Účelem zpracování osobních údajů jsou činnosti uskutečněné před uzavřením smlouvy a 
činnosti nezbytné pro plnění smlouvy mezi zaměstnavatelem (SŠZePř Rožnov p/R) a 
zaměstnancem (subjektem osobních údajů), které jsou spojeny s vedením pracovněprávní a 
mzdové agendy ve smyslu následujících zákonů a vyhlášek: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

 zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

 zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

 zákon č. 155/ 1995 Sb., o důchodovém pojištění  

 zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

 dalších zvláštních zákonů. 

Právním základem pro zpracování je, že: 

a) 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). čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

b) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

 

Kategorie poskytovaných osobních údajů jsou údaje nezbytné pro zajištění plnění povinností 

zaměstnavatele či pro zajištění zákonných nároků zaměstnanců, zejména: 
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: 

 Údaje zaměstnance - jméno, příjmení, všechna dřívější příjmení, datum a místo 

narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, státní občanství, vzdělání, 

předchozí praxe, druh pobíraného důchodu, počet dětí (u žen), zdravotní 

znevýhodnění, zdravotní pojišťovna, 

 údaje manžela/ky zaměstnance - příjmení a jméno, název a adresa zaměstnavatele 

(pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a), 

 údaje dítěte zaměstnance - jméno, příjmení a rodné číslo (pokud zaměstnanec 

uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě), 

 číslo bankovního účtu (po dohodě se zaměstnancem), 

 další údaje – údaje o platbě životního pojištění, úrocích z hypotečních úvěrů 

(pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění), údaje o stravování ve školní 

jídelně z důvody úhrady stravného, členství v odborové organizaci pro zajištění 

odvodů odborovému svazu, atd.     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov p/R nedochází k automatizovanému 

zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah 

do práv či oprávněných zájmů subjektu. 

Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou 

k plnění účelu zpracování uvedeným výše.  

Likvidace nebo uchování osobních údajů se řídí platným Spisovým a skartačním plánem 

SŠZePř Rožnov p/R, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě. 

Osobní údaje zaměstnanců zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních 

právních předpisů jsou předávány orgánům finanční a sociální správy či jiným příslušným 

úřadům v případech, kdy tak ukládá zákon. 

Technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 32 GDPR jsou zajištěna dle pravidel 

vnitřních směrnic GDPR (Systém zpracování a ochrany osobních údajů a Bezpečnost ICT), 

Organizačního řádu SŠZePř Rožnov p/R a organizačních pokynů ředitele SŠZePř Rožnov p/R.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 

zpracovávané u SŠZePř Rožnov p/R jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 
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Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř 
Rožnov p/R uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

 

  

Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod 
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz 
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1.13. Zajištění nařízených protiepidemiologických opatření pro 

zaměstnance 
 

Sběr a zpracování osobních údajů spojené s testováním zaměstnanců na 

přítomnost antigenu viru způsobujícího nemoc covid-19 nebo s vedením jiné 

evidence v souvislosti s nařízenými protiepidemiologickými opatřeními  

 

Správce osobních údajů 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 
570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61;  tel 571 654 390-1;  info@szesro.cz; číslo datové 
schránky ID:  9e9xkv8 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 kapitola III. články 12 až 22 sděluje 

subjektům (poskytovatelům) osobních údajů následující informace: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Účelem zpracování osobních údajů je  plnění povinností, které ukládá Mimořádné opatření 

MZČR ze dne 20. srpna 2021, č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ve znění pozdějších změn 

a doplňků 

Pro výše uvedený účel zpracování budou zpracovávány následující osobní údaje 

zaměstnance a případně zvláštní kategorie osobních údajů (variantně zvolená možnost): 

 Jméno a příjmení 

 Osobní číslo 

 Datum a výsledek testu (v případě pozitivního výsledku se jedná o zpracování zvláštní 

kategorie osobních údajů) 

 Údaj o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19 (zvláštní kategorie 

osobních údajů) 

 Údaj o ukončeném očkování proti onemocnění covid-19 

 

Právním základem pro zpracování je, že: 

a) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

 

b) Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu v oblasti ochrany 

zdraví - podle čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR (údaje o pozitivitě testu nebo o prodělání 

onemocnění covid 19 zaměstnancem). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov p/R nedochází k automatizovanému 

zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah 

do práv či oprávněných zájmů subjektu. 

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu trvání platnosti 

mimořádného opatření MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN, a dále po dobu max. 3 let, za 

účelem umožnění kontroly, zda škola splnila povinnosti uložené jí zvláštními právními 

předpisy. 

Likvidace a uchování osobních údajů se řídí platným Spisovým a skartačním plánem SŠZePř 

Rožnov p/R, který je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě. 

Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům vyjma 
situací, kdy tak ukládá opatření MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN. Dle čl. VII opatření škola 
zasílá krajské hygienické stanici jmenný seznam zaměstnanců, kteří: 

 byli pozitivně testováni, 

 byli v rozhodném období dle čl. V. opatření MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN v 

kontaktu s jiným žákem nebo pracovníkem, který byl pozitivně testován.  

Technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 32 GDPR jsou zajištěna dle pravidel 

vnitřních směrnic GDPR (Systém zpracování a ochrany osobních údajů a Bezpečnost ICT), 

Organizačního řádu SŠZePř Rožnov p/R a organizačních pokynů ředitele SŠZePř Rožnov p/R.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 

osobních údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 

zpracovávané u SŠZePř Rožnov p/R jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř 
Rožnov p/R uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

 

Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod 
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz 
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