
Správce osobních údajů Odpovědná osoba

ČINNOST ZPRACOVÁNÍ

název agendy

dílčí účely

právní titul zpracování  (článek 

6 odst. 1 Obecného nařízení)

právní základ

kategorie subjektů osobních 

údajů

kategorie osobních údajů

zpracovávané osobní údaje

zvláštní kategorie osobních 

údajů

Získávání osobních údajů

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí OU

důsledky neposkytnutí osobních 

údajů

Příjemci nebo kategorie 

příjemců 

Předání osobních údajů do třetí 

země nebo mezinárodní 

organizaci

Zpracovatel

Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

právo na přístup ano přenositelnost údajů ne

právo na opravu ano právo na námitku ne

právo na výmaz omezení zpracování ano

právo odvolat souhlas ne právo podat stížnost ano

příslušná základní škola v případě přestupu žáka

NE před uplynutím skartační lhůty

POZNÁMKA

čj rozsudku o rodičovské odpovědnosti - rozsah 

styku druhého rodiče s dítětem

platí pro další 

osoby, které lze 

informovat o 

průběhu vzdělání 

žáka - dle sdělení 

zákonného 

zástupce

státní příslušnost doručovací adresa

trvalý pobyt kontaktní telefon a email

rodné číslo

Ministerstvo školství                                                                                                                   

Česká školní inspekce
nepředává se

trvalé bydliště

vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol

jméno  a příjmení jméno a příjmení

rodné číslo / datum narození trvalý pobyt 

ŽÁK ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Základní škola Havlíčkův Brod                              

V Sadech 560

PaedDr. Milena Honsová  - 

ředitelka školy

VEDENÍ POVINNÉ DOKUMENTACE ŠKOLY - školní matrika

třídní výkaz

doplňující údaje pro předávání údajů

vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

vedení školní matriky

katalogové listy

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                                                                       

písm.  e) plnění úkolu ve veřejném zájmu

POVINNÁ DOKUMENTACE dle § 28 školského zákona

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

zdravotní pojišťovna

zdravotní způsobilost ke 

vzdělávání

právní titul pro zpracování zvláštních kategorií ou: dle čl. 9 odst. 2 

písm. g) - zpracováí nezbytné pro účely významného veřejného 

zájmu

údaje o podpůrných opatřeních

údaje o znevýhodnění

údaj o zdravotních obtížích s 

vlivem na průběh vzdělávání

údaj o osobě, které lze podat informace o průběhu vzdělávání: získány od zákonného zástupce

dodržení zákonných požadavků porušení ustanovení zákona

údaje o žácích: v případě přestupu žáka předává příslušná základní škola

Město Havlíčkův Brod - zřizovatel

postup při uplatnění práv na www.zssady.cz

třídní výkazy 45 let

poskytovatel infirmačního systému školní matriky: Just4Web.cz

školní matrika 50 let není prováděno


