Pojmenování a
popis agendy /
parametr
Zápis
zpracování
Osobních údajů
Jsem správcem
nebo
zpracovatelem?
Pokud
Správce
zpracovatelem pro jakého
správce?
(konkrétní
označení)
Účel zpracování

Zápis

Personální
agenda

Mzdová agenda Třídní knihy

žáci
jmenné, adresní,

zdravotní stav

Příjemce
osobních údajů
nebo kategorie
zaměstnanci
příjemců
Doba uchování
osobních údajů 5 let
Předávají se
osobní údaje
mimo EU? Pokud
NE
ano,
podrobnosti o
předání
Právní titul účelu
zpracování dle čl.
6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění
smlouvy
c) splnění právní
povinnosti
d) nezbytné pro
ochranu životně
důležitých zájmů
subjektu
e) splnění úkolu
prováděného ve
veřejném zájmu
či při výkonu
veřejné moci na
základě pověření
f) oprávněný
zájem
příslušného
správce či třetí
strany

c

Právní základ pro
zpracování (pro
případ titulu dle
čl. 6 odst. 1
písm. c), e), f) + v
případě písm. f)
oprávněné zájmy
správce nebo
třetí strany

Zdravotní
dokumentace
žáků

Správce

Správce

Správce

správce

Kombinace
Správce+Zpracovat
el

Zpracovatel

Správce

Správce

Správce

Správce

Personální agenda

Mzdová agenda

Třídní knihy

Matrika

Zájmové útvary

Úrazy žáků

ŠD

Zápisy z
pedagogických rad
a porad

Spisová služba

Smluvní agenda

Zdravotní
dokumentace žáků

zaměstnanci
jmenné, adresní,
identifikační,
kontaktní,
zdravotní stav

zaměstnanci

zaměstnanci
jmenné, adresní,
identifikační,
kontaktní,
zdravotní stav

žáci,
ped.zaměstnanci

jmenné

ped. racovníci
školy

zaměstnanci

5 - 30 let

V.30

žáci, ped.
zaměstnanci
jmenné, adresní,
identifikační,
kontaktní,
zdravotní stav

žáci, ped.
zaměstnanci

ped. pracovníci
školy
10

jmenné

žáci
jmenné, adresní,
identifikační,
kontaktní,
zdravotní stav

ped. pracovníci
školy

zaměstnanci, ČŠI,
pojišťovna žáků,
pojištěnní rizik,

10

10

žáci
jmenné,.,adresní,
identifikační,
kontaktní,
zdravotní stav

ped. pracovníci
školy

10

žáci, zaměstnanci

odesílatelé,
adresáti

smluvní strany

jmenné

jmenné, adresní,
identifikační,
kontaktní

jmenné, adresní,
identifikační,
kontaktní

zaměstnanci
10

zaměstnanci
5

zaměstnanci
jmenné, adresní,
identifikační,
kontaktní,
zdravotní stav

zaměstnanci
10

zaměstnanci
5

10

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

b

b

c

c

c

c

c

c

c

b

c

Není třeba vyplnit
buňku.

Není třeba vyplnit
buňku.

zákonný

smluvní

Pokud se údaje
nezískaly od
subjektu údajů a
jejich získání
není uloženo
zákonem, jaký je
zdroj osobních
údajů?

X

Zda dochází k
automatizované
mu rozhodování,
včetně
profilování,
pokud ano,
informace o tom

NE

školský zákon

Zda poskytování
osobních údajů
je zákonným či
smluvním
požadavkem,
zda subjekt
údajů má
povinnost OÚ
poskytnout +
důsledky
neposkytnutí

Zápisy z
Smluvní
pedagogických Spisová služba
agenda
rad a porad

ŠD

Správce

Kategorie
subjektu údajů
(fyzických osob,
jichž se údaje
týkají)

kontaktní,
Kategorie
osobních údajů identifikační,

Zájmové útvary Úrazy žáků

Matrika

Zákon o spisové
službě

Není třeba vyplnit
buňku.

školský zákon

školský zákon

školský zákon

školský zákon

školský zákon

školský zákon

školský zákon

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

smluvní

zákonný

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

