
Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při poskytování poradenských 

služeb 

 

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.  

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

ošetřeno smluvně. 
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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), 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 


