
 

Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace 

  Informační memorandum o zpracování osobních údajů 
 

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále též jen „Obecné nařízení“) Vás 

informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. 

 

 Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje? 

Správcem Vašich osobních údajů je Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková 

organizace, IČO: 70878854, se sídlem Křížová 1367/33, 586 01 Jihlava, 

ID datové schránky: 2nmmm7j , e-mail: skola@zskrizova.cz 

Vnitřní směrnice školy k ochraně osobních údajů je k nahlédnutí v kanceláři školy 

každý pracovní den od 7:30 hod do 14:00 hod. 

   

 Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů? 

Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je pověřena 

paní Hana Hudecová, e-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz, telefon: 561 207 585 

 

 Jaké osobní údaje shromažďujeme? 

Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám poskytl/a v rámci osobního dotazníku, 

osobní údaje zpřístupněné z veřejných rejstříků a dále osobní údaje vztahující se 

k průběhu pracovního poměru, kontaktní údaje, informace potřebné k zajištění 

bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku a dále informace, jejichž zpracování nám 

ukládá zákon. V případě plateb též číslo bankovního účtu. 

 

 K jakému účelu Vaše osobní údaje potřebujeme? 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění povinností, které jí ukládá 

zákon - povinnosti vyplývající ze zřizovací listiny správce, včetně poskytování 

informací (např. rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka apod.) Dále za účelem správy 

našich smluvních závazků a probíhajících smluvních vztahů a za účelem plnění 

právních povinností pro zabezpečení personální a platové agendy. Na základě 

oprávněného zájmu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro analýzu a 

vyhodnocování možných rizik, pro zajištění bezpečnosti provozu v objektu školy 

(kamerový systém-neslouží k systematickému monitorování). 

 

 Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů 

Zpracování Vašich osobních údajů Správce provádí pouze pokud: 

- zpracování je nezbytné pro splnění povinností, která se na správce vztahuje, 

- zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření 

přijatých před uzavřením smlouvy, 

- pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více 

konkrétních účelů, 

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu 

nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, 

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. 

 

 Doba zpracování osobních údajů a jejich uchování 

Správce Vašich osobních údajů bude osobní údaje uchovávat pouze po dobu, která je 

potřebná pro splnění účelu, za kterým byly tyto údaje shromážděny. Obvykle je tato 

doba stanovena právními předpisy nebo našimi interními dokumenty. V případě, že 
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jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budou shromažďovány 

pouze po dobu stanovenou tímto souhlasem. 

 

 Vaše práva 

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte 

právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost 

vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních 

údajů, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností. 

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas 

kdykoliv odvolat bez udání důvodu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování Vašich osobních údajů vycházející z původně uděleného souhlasu. 

Informace Vám budou poskytovány výhradně na základě písemné žádosti. Lhůta pro 

vyřízení žádosti je 30 dnů. 

 

 Pokud se nám nepodaří uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti 

ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů 

(www.uoou.cz). 

 

 

 

   

http://www.uoou.cz/

