
 
 
Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace 
    

Informace o zpracování osobních údajů 

ve smyslu Obecného Nařízení (GDPR) 

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce 

Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace 

 se sídlem Hrnčířská 117, 595 01 Velká Bíteš 

IČO: 70280185  

 

2. Správce zpracovává osobní údaje žáků školy a jejich zákonných zástupců pro 

účely zajištění výuky dle Školského zákona a pro činnosti s výukou související. Dále 

správce zpracovává osobní údaje zaměstnanců pro účel plnění pracovněprávních 

smluv a osobní údaje smluvních dodavatelů/ poskytovatelů služeb pro účely plnění 

jednotlivých smluvních vztahů. Dále správce zpracovává osobní údaje na základě 

právních předpisů v oblasti účetnictví a archivuje osobní údaje podle zákona o 

archivnictví. 

 3. Oprávněným zájmem správce je prezentace jeho vlastní činnosti a zajištění 

řádného chodu školy a dostatečné úrovně kvality výuky dle čl. 6 GDPR. 

4. Správce může osobní údaje předat příjemcům při plnění povinnosti podle 

zvláštního právního předpisu. Osobní údaje žáků mohou být předány například 

pořadatelům talentových soutěží. 

5. Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci 

v případech souvisejících s účastí žáků na mezinárodních soutěžích, přehlídkách a 

festivalech. 

6. Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou pro plnění účelu. 

 

 

 

 

 



7. Poučení o právech subjektů údajů 

 Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům. 

 Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů. 

 Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti 

zpracování námitku. 

 Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů. 

 Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních 

údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování 

založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

 Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu 

osobních údajů). 

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí 

bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně 

nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy 

rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. 

Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí 

sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 

8. Poskytnutí osobních údajů za účelem studia je vyžadováno právními předpisy. 

Správce může požádat subjekt údajů nebo jeho zákonného zástupce o souhlas se  

zpracováváním osobních údajů pro taková zpracování, která jsou nad rámec 

požadavků právních předpisů, ale která souvisejí s vyučováním.  

9. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování. 

10. Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a 

studentů = škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence 

pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy. Pověřenec pro ochranu osobních 

údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve 

spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných 

zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení 

námitek proti zpracování osobních údajů. 

Naším pověřencem je    Mgr. Blanka Hanzelová, Mezihorní 476, 664 82 Říčany,  

IČO 49572237     email: bhanzelova@atlas.cz,  tel. 775262118 

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali pročtení výše vedených informací 

mailto:bhanzelova@atlas.cz

