Informace o zpracování osobních údajů
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
Tyršova 82/1, 460 05 Liberec V - Kristiánov
poskytuje vzdělávání a výchovu žáků ve středním vzdělávání, a to v přijímání
ke vzdělávání, jeho organizaci a zajištění průběhu v souladu s ustanoveními zákona
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a dalších činnostech, které se vzděláváním souvisí,
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů „GDPR“ a o volném pohybu
těchto údajů k datu své účinnosti (25. května 2018) o právní ochraně osobních údajů
v členských státech EU a dle výkonu výše uvedených činností školy provádí škola
zpracování osobních údajů subjektů, kterými jsou:
o žáci,
o zákonní zástupci žáků,
o zaměstnanci a
o další osoby ve smluvních vztazích
škola je tedy správcem osobních údajů
při zpracování osobních údajů dodržuje základní zásady zpracování a další povinnosti
podle obecného nařízení.
Účely zpracování:
Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány zejména za účelem:
přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole,
zajištění, průběh a ukončování středního vzdělávání,
zajištění odborné praxe,
další vzdělávání pedagogických pracovníků,
poskytování poradenských služeb ve školách,
výběrová řízení na zaměstnance,
pracovněprávní a mzdová agenda,
evidence uchazečů o zaměstnání,
evidence ISIC, ITIC,
evidence úrazů,
ochrana majetku a osob
prezentace příspěvkové organizace,
organizace zájezdů, exkurzí a sportovních pobytových kurzů atd.,
projekty, žádosti o dotace,
vedení účetnictví příspěvkové organizace.
Zpracovávané osobní údaje:
Správce zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro dosažení účelů zpracování.
Zákonnost zpracování:
Osobní údaje jsou zpracovávané na základě školského zákona a prováděcích předpisů,
zvláštních zákonů, na základě veřejného zájmu a na základě informovaného souhlasu.

Nakládání s osobnímu údaji:
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům,
úřadům či institucím není uložena zvláštním právním předpisem.
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.
Osobní údaje jsou uloženy 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 řádem, vydaným v souladu se zákonem č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Vaše práva (práva subjektů údajů)
1. Právo být informován,
2. právo na přístup,
3. právo na opravu,
4. právo na výmaz,
5. právo na námitku,
6. právo přenositelnosti.
Vaše cesta k uplatnění práv
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů „GDPR“ k datu své účinnosti (25. května 2018) o
právní ochraně osobních údajů v členských státech EU, je Krajským úřadem Libereckého kraje
Střední průmyslové škole textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizaci přidělen:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Otto Kult
pověřenec pro ochranu osobních údajů, manažer kvality
e-mail: otto.kult@kraj-lbc.cz
Zpracovala: Ing. Jana Kočí

