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Základní škola Lužiny, Praha 5 

 Trávníčkova 1743, PSČ 155 00 
tel.fax. 235 522 156, tel. 235 522 159, email: vedeni@zsluziny.cz, IČ 70107084 

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM 

(INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁKŮ) 

 

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, 

IČ: 70107084 

se sídlem Trávníčkova 1743/2, Praha 5 – Stodůlky 

(dále jen „Škola“),  

 

jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákonné zástupce žáků (tedy zákonné 

zástupce „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, 

včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů 

Školou. 

 

Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními 

vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

 

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v 

rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu. 

 

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů 

1) Zajištění a poskytování školního a zájmového vzdělávání, poskytování poradenských 

služeb 

 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právních povinností Školy  

(viz zákon č. 561/2004 Sb. - školský zákon;  vyhláška 364/2005 Sb. – o dokumentaci 

škol a školských zařízení; zákon č. 500/2004 Sb. – Správní řád; vyhláška 27/2016 Sb. 

– Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných; zákon č. 499/2004 Sb. – o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů; a další legislativa) 

 

Škola shromažďuje a zpracovává adresní a identifikační údaje subjektu údajů 

v rozsahu – jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní 

občanství,  místo trvalého pobytu, bydliště, liší-li se od místa trvalého pobytu, soudní 

rozhodnutí o svěření do péče. Dále údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení a 

ukončení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, údaje 
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o znevýhodnění žáka, o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou 

a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení. 

Škola je také oprávněna zpracovávat údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o 

zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, o zdravotní 

pojišťovně žáka. 

 

 Vyjma osobních údajů žáka má škola právní povinnost zpracovávat také osobní údaje 

zákonného zástupce žáka, a to v rozsahu:  

jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, liší-li se od 

trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. 

 

2) Prezentace a propagace Školy, prezentace výsledků činnosti žáků 

 souhlas se zpracováním osobních údajů 

o Škola pořizuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – fotografie 

a videa žáků z akcí pořádaných školou, a to pouze na základě souhlasu 

uděleného ke zpracování osobních údajů. 

o Škola nakládá s díly žáků (umělecké a jiné povahy), za účelem výstav, soutěží 

i prezentace školy a informuje o dosažených výsledcích, a to pouze na základě 

souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů. 

o Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně 

oznámením doručeným prostřednictvím níže zveřejněných kontaktních údajů. 

 

3) Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti žáků 

 souhlas se zpracováním osobních údajů 

o V zájmu zajištění BOZ škola eviduje údaje o praktickém lékaři žáka a další 

kontaktní údaje zákonných zástupců – email, kontakt do zaměstnání, případně 

adresa zaměstnavatele. Údaje jsou evidovány na základě souhlasu uděleného 

ke zpracování osobních údajů. 

o Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně 

oznámením doručeným prostřednictvím zveřejněných kontaktních údajů. 

 

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů 

Osobní údaje mohou, pro zajištění výše popsaných účelů, mimo Školy a jejích zaměstnanců 

zpracovávat také zpracovatelé osobních údajů Školy, a to na základě smluv o zpracování 

osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.   

 

Osobní údaje týkající se jednotlivců můžeme zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, 

složkám prosazování zákona a agenturám, v rozsahu vyžadovaném zákonem. V případech, 

kdy je to přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je 

to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků. 

 

Třetí strany: Veškeré zpracovávání těchto osobních údajů bude probíhat podle našich pokynů 

a bude v souladu s původními účely. 
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Uchovávání 

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly 

shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším 

souhlasem. 

 

Ochrana osobních údajů: 

Přijali jsme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena 

tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů v analogové i digitální podobě před náhodným 

nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a 

dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné 

příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.  

 

Všichni zaměstnanci s přístupem k osobním údajům jsou řádně proškoleni a jsou seznámeni s 

pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji. 

 

Webové stránky 

 

o Propojené stránky 

Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran („propojené 

stránky“). Propojené stránky nejsme povinni hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá 

propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a 

dodržovat je. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli propojených stránek a 

případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují 

naše schválení propojených webů nebo jakékoli společnosti či služby. Doporučujeme 

uživatelům, aby se seznámili s podmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených 

webů dříve, než je začnou používat. 

 

o Soubory cookies 

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení 

každého návštěvníka. Naše škola nevyužívá cookies shromažďující osobní údaje. 

Funkcionalita cookies je ale nutná pro funkci informačních systému přes webové rozhraní. 

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém 

prohlížeči. 

 

Práva subjektu údajů 

Zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) je oprávněn požadovat informaci, zda 

osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Školou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má 

právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování 

osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců 

osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, 

skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Škola poskytne 

první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na 
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žádost zákonného zástupce subjektu údajů (subjektu údajů) může Škola požadovat 

přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. 

 

Zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) má dále právo získat osobní údaje, které se 

ho týkají, jež poskytl Škole, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 

formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly 

předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. 

 

V případě, že se zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) domnívá, že Škola nebo 

smluvní zpracovatel Školy provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou 

soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 

osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Školu požádat 

o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě o omezení (blokaci) 

zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.  

 

Škola vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení 

žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. 

 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních 

údajů, 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 

Aktualizace 

 

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit, 

(především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). 

Poslední změna byla provedena s platností 1. 9. 2018. 

 

 

V Praze dne 30.8.2018     PaedDr. Věra Kozohorská 

        ředitelka školy 


