
 

Informace o zpracování osobních údajů  

 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, dále jen 

„škola“, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu 

je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové 

schránky, ID DS k34vevz, emailem na adrese vospgs.spgs@ped-km.cz nebo poštou na 

adrese Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. 

máje 221, 767 01 Kroměříž.  

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 Mgr. Jindřich Gejdoš, tel. č. 571 428 741, email: 

poverenec-oou@ped-km.cz. 

 

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ 

Z AKCÍ: 

V rámci konání všech akcí pořádaných Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a 

Střední pedagogickou školou Kroměříž budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za 

účelem prezentace organizátora akce. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými 

subjekty. 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ŠKOLE: 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 

221, 767 01 Kroměříž, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje 

zejména pro tyto účely: 

- Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ a VOŠ. 

- Zajištění středního a vyššího odborného vzdělávání. 

- Zajištění odborné a učební praxe na SŠ i VOŠ. 

- Zajištění dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání (včetně DVPP). 
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- Zajištění zkoušek před autorizovanou osobou k získání profesní kvalifikace 
v rámci celoživotního vzdělávání. 

- Vzdělávací program Erasmus+. 

- Poskytování poradenských služeb ve školách. 

- Pracovněprávní a mzdová agenda. 

- Výběrové řízení na zaměstnance. 

- Evidence uchazečů o zaměstnání. 

- Evidence úrazů. 

- Prezentace příspěvkové organizace. 

- Projekty, žádosti o dotace. 

- Vedení účetnictví příspěvkové organizace. 

- Smlouvy a objednávky služeb. 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, 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, zpracovává škola o žácích a studentech následující typy 

údajů: 

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo, žákovi nebo 

studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo 

pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, 

nepobývá-li žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, 

včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a 

výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka/studenta; údaje 

o mimořádném nadání žáka/studenta; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných 

žákovi/studentovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského 

poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, 

které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o 

zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.  

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením § 28 školského zákona 561/2004 Sb. 

a vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky 

a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky předávají 

MŠMT, ČŠI, kontrolním orgánům, zřizovateli. Údaje z přihlášek ke vzdělávání na SŠ se 

předávají v souladu s §5 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání CZVV (Centru), údaje z přihlášek k maturitní zkoušce se v souladu s § 4 vyhlášky 

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní 

zkouškou se předávají Centru. 

Další agendy, resp. činnosti, o kterých je třeba informovat, najdete v přiložených záznamech  

o činnostech. 
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1 OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

1.1 Střední škola  

 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž,  

1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616 (dále jen příspěvková organizace) je příspěvkovou 

organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a 

vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě. 

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace, která je správcem 

osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely: 

a. přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole, 

b. zajištění středního vzdělávání, 

c. zajištění učební, odborné praxe, 

d. organizace zájezdů, exkurzí, sportovních, pobytových kurzů, kulturních akcí, 
školních výletů atd., 

e. zapojení do vzdělávacího programu evropské unie Erasmus+, 

f. poskytování poradenských služeb ve školách, 

g. vydávání školních průkazů (ISIC, ITIC apod.), 

h. evidence úrazů, 

i. ochrana majetku a osob, 

j. prezentace příspěvkové organizace. 

 

1.2 Vyšší odborná škola 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž,  

1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616 (dále jen příspěvková organizace) je příspěvkovou 

organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je poskytování vyššího 

odborného vzdělávání absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou. 

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace, která je správcem 

osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely: 

a. přijímací řízení k vyššímu odbornému vzdělávání, 

b. zajištění vyššího odborného vzdělávání, 

c. zajištění odborné praxe - VOŠ, 
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d. organizace zájezdů, exkurzí, sportovních, pobytových kurzů, kulturních akcí, 
školních výletů atd., 

e. zapojení do vzdělávacího programu evropské unie Erasmus+, 

f. poskytování poradenských služeb ve školách, 

g. vydávání školních průkazů (ISIC, ITIC apod.), 

h. evidence úrazů, 

i. ochrana majetku a osob, 

j. prezentace příspěvkové organizace. 

 

1.3 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických  pracovníků 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž,  

1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616 (dále jen příspěvková organizace) je příspěvkovou 

organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Příspěvková organizace též vykonává 

činnost Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a poskytuje další vzdělávání 

v systému jako celoživotního vzdělávání. 

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace, která je správcem 

osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely: 

a. přijímání k dalšímu vzdělávání, 

b. zajištění průběhu dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání (včetně 
DVPP), 

c. zajištění zkoušek před autorizovanou osobou k získání profesní kvalifikace v rámci 
celoživotního vzdělávání, 

d. evidence úrazů, 

e. ochrana majetku a osob, 

f. prezentace příspěvkové organizace. 
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Informace o zpracování osobních údajů: 

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR 

splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje. 

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání 

orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním 

předpisem. 

3) Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází 

k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či 

rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. 

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro 

jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo 

jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, 

vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

5) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 

c. požadovat omezení jejich zpracování, 

d. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 

e. podat stížnost u dozorového orgánu. 

 

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 

ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

7) Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

8) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

a. Mgr. Jindřich Gejdoš 

b. Kontaktní údaje: 

adresa: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a 

Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 

221, 767 01 Kroměříž 

telefon:    571 428 741 

e-mailová adresa:  poverenec-oou@ped-km.cz  
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2 INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, 

OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ  

V případě, že příspěvková organizace bude pořizovat za účelem prezentace organizátora akce 

fotografie, obrazové a zvukové záznamy z akcí pořádaných příspěvkovou organizací (např. 

besídka, školní ples, výstava, koncerty atd….), bude tato informace zveřejněna vždy před 

zahájením akce minimálně na webových stránkách příspěvkové organizace (např. při 

avizování pořádané akce na webových stránkách, ve školním časopise, na pozvánce atd.). 

Příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými 

subjekty. 
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3 INFORMAČNÍ POVINNOST  K ÚČELŮM 

ZPRACOVÁNÍ 

Tato informace musí být poskytnuta subjektu údajů před zahájením shromažďování 

osobních údajů pro daný účel. 

3.1 Přijímací řízení do prvního ročníku  vzdělávání ve střední 

škole 

1) Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616  

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

a. Mgr. Jindřich Gejdoš 
b. Kontaktní údaje: 

adresa: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 
Kroměříž 

telefon:   571 428 741 
e-mailová adresa: poverenec-oou@ped-km.cz 
 

3) 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. 

4) Právním základem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění 

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

5) Kategorie osobních údajů obsažených v následujících formalizovaných dokumentech: 

tiskopis Přihlášky stanovený MŠMT ČR, náležitosti přihlášky ke vzdělání dle § 1 

vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, doporučení 

školského poradenského zařízení (týká se uchazečů se speciálními vzdělávacími 

potřebami).  

6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění 

účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány 

nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, 

vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

7) Osobní údaje budou předány Centru pro zajišťování výsledků vzdělávání způsobem a 

v rozsahu stanoveném v ust. § 5 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání. 

8) V případě odvolacího řízení (§ 16 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání) budou osobní údaje předány krajskému úřadu pro účely 

rozhodnutí o odvolání.  
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9) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 

c. požadovat omezení jejich zpracování, 

d. vznést námitku,  

e. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 

f. podat stížnost u dozorového orgánu. 

10) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

 

3.2 Zajištění středního vzdělávání      

  

1) Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616  

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

a. Mgr. Jindřich Gejdoš 
b. Kontaktní údaje: 

adresa: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 
Kroměříž 

telefon:   571 428 741 
e-mailová adresa: poverenec-oou@ped-km.cz 

3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění středního vzdělávání ve smyslu zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

4) Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost: 

a.  že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, 

b. subjekt údajů, resp. zákonný zástupce, udělil souhlas se zpracováním osobních 

údajů pro jeden či více konkrétních účelů - čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

5) Kategorie osobních údajů je určena § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon. 

6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění 

účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány 
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nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, 

vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

7) Kategorie příjemců osobních údajů: v průběhu vzdělávání – nezbytné osobní údaje 

jsou předávány pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným 

školským nebo zvláštním zákonem; ukončení vzdělání maturitní zkouškou – Centrum 

pro zjišťování výsledků vzdělávání (pozn.: z pověření MŠMT ČR zpracovává data v 

registru žáků přihlášených k maturitní zkoušce), členové zkušební maturitní komise, 

krajský úřad - v případě žádosti o přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky.  

8) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 

c. požadovat omezení jejich zpracování, 

d. vznést námitku,  

e. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 

f. podat stížnost u dozorového orgánu. 

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

 

3.3 Zajištění učební, odborné praxe   

1) Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616  

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

a. Mgr. Jindřich Gejdoš 
b. Kontaktní údaje: 

adresa: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 
Kroměříž 

telefon:   571 428 741 
e-mailová adresa: poverenec-oou@ped-km.cz 

3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění učební, odborné praxe, ve smyslu 

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

4) Právním základem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění 

právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
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5) Kategorie osobních údajů tvoří identifikační a další údaje nezbytné k zajištění praxe u 

smluvního subjektu. 

6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění 

účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány 

nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, 

vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

7) Osobní údaje jsou předávány školám, školským zařízením, 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. 

8) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 

c. požadovat omezení jejich zpracování, 

d. vznést námitku,  

e. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 

f. podat stížnost u dozorového orgánu. 

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

 

3.4 Přijímací řízení k vyššímu odbornému vzdělávání  

1) Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616  

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

a. Mgr. Jindřich Gejdoš 
b. Kontaktní údaje: 

adresa: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 
Kroměříž 

telefon:   571 428 741 
e-mailová adresa: poverenec-oou@ped-km.cz 

3) Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení k vyššímu odbornému 

vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 
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4) Právním základem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění 

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

5) Kategorie požadovaných osobních údajů: Přihláška ke vzdělávání ve vyšší odborné 

škole obsahující příjmení a jméno uchazeče, datum a místo narození, stát narození, 

rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefon, e-mail, ZPS (pouze ano – ne), příjmení, 

jméno a adresa uchazeče nebo osoby (pro zaslání výsledků přijímacího řízení), pokud 

se nezasílá na adresu trvalého pobytu. 

6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění 

účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány 

nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, 

vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

7) Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám s výjimkou orgánů či institucí, 

kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona.  

8) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 

c. požadovat omezení jejich zpracování, 

d. vznést námitku,  

e. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 

f. podat stížnost u dozorového orgánu. 

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

 

3.5 Zajištění vyššího odborného vzdělávání    

   

1) Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616  

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

a. Mgr. Jindřich Gejdoš 
b. Kontaktní údaje: 

adresa: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 
Kroměříž 

telefon:   571 428 741 
e-mailová adresa: poverenec-oou@ped-km.cz 
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3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění vyššího odborného vzdělávání ve 

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

4) Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost: 

a.  že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, 

b. subjekt údajů, udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více 

konkrétních účelů - čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.  

5) Kategorie osobních údajů je určena § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon. 

6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění 

účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány 

nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, 

vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

7) Kategorie příjemců osobních údajů: v průběhu vzdělávání – nezbytné osobní údaje 

jsou předávány pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným 

školským nebo zvláštním zákonem; ukončení vzdělávání - absolutorium - členové 

zkušební komise, krajský úřad - v případě žádosti o přezkoumání průběhu a výsledků 

absolutoria.  

8) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 

c. požadovat omezení jejich zpracování, 

d. vznést námitku,  

e. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 

f. podat stížnost u dozorového orgánu. 

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 
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3.6 Zajištění odborné praxe - VOŠ 

1) Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616  

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

a. Mgr. Jindřich Gejdoš 
b. Kontaktní údaje: 

adresa: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 
Kroměříž 

telefon:   571 428 741 
e-mailová adresa: poverenec-oou@ped-km.cz 

3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění odborné praxe, ve smyslu zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon.  

4) Právním základem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění 

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

5) Kategorie osobních údajů tvoří identifikační a další údaje nezbytné k zajištění praxe u 

smluvního subjektu. 

6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění 

účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány 

nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, 

vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

7) Osobní údaje jsou předávány školám, školským zařízením, 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. 

8) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 

c. požadovat omezení jejich zpracování, 

d. vznést námitku,  

e. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 

f. podat stížnost u dozorového orgánu. 

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 



__________________________________________________________________________________________ 

 Stránka 15 z 21 

3.7 Zajištění dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání (včetně DVPP)  

1) Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616  

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

a. Mgr. Jindřich Gejdoš 
b. Kontaktní údaje: 

adresa: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 
Kroměříž 

telefon:   571 428 741 
e-mailová adresa: poverenec-oou@ped-km.cz 

3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního vzdělávání (včetně vzdělávání pedagogických pracovníků) ve smyslu 

zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon (zejména § 113 a 115), zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně 

některých zákonů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, a dále 

zajištění vzdělávání na základě přihlášky.  

4) Právním základem pro zpracování je skutečnost, 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. 

5) Kategorie osobních údajů: nezbytné identifikační, adresní a kontaktní údaje (jméno, 

příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, doručovací adresa, telefon, e-mail, 

název a adresa školy/školského zařízení v případě DVPP). 

6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění 

účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány 

nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, 

vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

7) Osobní údaje nejsou předávány či zpřístupňovány jiným osobám.  

8) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 

c. požadovat omezení jejich zpracování, 
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d. vznést námitku,  

e. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 

f. podat stížnost u dozorového orgánu. 

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

 

3.8 Zajištění zkoušek před autorizovanou osobou k  získání 

profesní kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání   

1) Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616  

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

a. Mgr. Jindřich Gejdoš 
b. Kontaktní údaje: 

adresa: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 
Kroměříž 

telefon:   571 428 741 
e-mailová adresa: poverenec-oou@ped-km.cz 
 

3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění zkoušek před autorizovanou osobou 

k získání profesní kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání ve smyslu zákona 

179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 

některých zákonů, zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a dále zajištění vzdělávání 

na základě přihlášky.  

4) Právním základem pro zpracování je skutečnost, 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. 

5) Kategorie osobních údajů: nezbytné identifikační, adresní a kontaktní údaje dle §17, 

18 a 19 zákona č. 179/2006 Sb, (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné 

číslo, doručovací adresa, telefon, e-mail). Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon 

příslušné pracovní činnosti a další doklady uvedené v Národní soustavě kvalifikací 

(např. logopedický posudek u profesní kvalifikace Chůva).  
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6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění 

účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány 

nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, 

vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

7) Nezbytné osobní údaje jsou předávány či zpřístupňovány osobám, orgánům či 

institucím, kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona (např. autorizujícímu 

orgánu, informační systém ISKA MPSV - NSK) - §18 zákona č. 179/2006 Sb. 

8) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 

c. požadovat omezení jejich zpracování, 

d. vznést námitku,  

e. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 

f. podat stížnost u dozorového orgánu. 

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

 

3.9 Vzdělávací program ERASMUS+    

1) Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616  

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

a. Mgr. Jindřich Gejdoš 
b. Kontaktní údaje: 

adresa: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 
Kroměříž 

telefon:   571 428 741 
e-mailová adresa: poverenec-oou@ped-km.cz 
  

3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění vzdělávacího programu Evropské unie 

na období let 2014-2020 podporující spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, 

v odborné přípravě a v oblasti sportu mládeže a neformálního vzdělávání (Erasmus+). 

4) Právním základem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění 

úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je pověřen správce - čl. 6 odst. 1 písm. 

e) GDPR. 
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5) Kategorie požadovaných osobních údajů: Identifikační, adresní a další nezbytné 

osobní údaje dle stanovených pravidel v konkrétních projektech. 

6)  Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění 

účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány 

nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, 

vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, 

a/nebo dle pravidel v konkrétních projektech. 

7) Nezbytné osobní údaje jsou předávány či zpřístupňovány osobám, orgánům či 

institucím, kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona nebo dle stanovených 

pravidel konkrétních projektů. 

8) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 

c. požadovat omezení jejich zpracování, 

d. vznést námitku,  

e. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 

f. podat stížnost u dozorového orgánu. 

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

 

3.10 Poskytování poradenských služeb ve školách   

    

1) Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616  

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

a. Mgr. Jindřich Gejdoš 
b. Kontaktní údaje: 

adresa: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 
Kroměříž 

telefon:   571 428 741 
e-mailová adresa: poverenec-oou@ped-km.cz 

3) Účelem zpracování osobních údajů je poskytování poradenských služeb ve školách ve 

smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
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4) Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost: 

a.  že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, 

b. subjekt údajů, resp. zákonný zástupce, udělil informovaný a výslovný souhlas 

se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů - čl. 6 odst. 

1 písm. a) GDPR a čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. 

5) Kategorie osobních údajů je určena § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, doporučení školského poradenského zařízení. 

6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění 

účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány 

nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, 

vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

7) Kategorie příjemců osobních údajů: Nezbytné osobní údaje mohou být předány pouze 

osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním 

zákonem (např. příslušné školské poradenské zařízení). 

8) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 

c. požadovat omezení jejich zpracování, 

d. vznést námitku,  

e. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 

f. podat stížnost u dozorového orgánu. 

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 
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3.11 Výběrové řízení na zaměstnance   

1) Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, IČ 65269616  

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

a. Mgr. Jindřich Gejdoš 
b. Kontaktní údaje: 

adresa: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 
Kroměříž 

telefon:   571 428 741 
e-mailová adresa: poverenec-oou@ped-km.cz 

3) Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na zaměstnance ve smyslu 

zákonů č.  262/2006 Sb., zákoník práce, 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a změně některých zákonů. 

4) Právním základem pro zpracování je skutečnost, 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 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. 

5) Kategorie osobních údajů tvoří: identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, 

datum narození, adresa trvalého bydliště, další nezbytné údaje dle požadavků na 

konkrétní pracovní místo (např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, 

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

kontaktní údaje (telefon, e-mail). 

6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění 

účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány 

nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, 

vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

7) Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám. 

8) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 

c. požadovat omezení jejich zpracování, 

d. vznést námitku,  

e. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 
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f. podat stížnost u dozorového orgánu. 

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

 


