
Správce osobních údajů Zpracovatel

Odpovědný odbor 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 jméno a příjmení

datum narození

trvalý pobyt

telefonický a emailový kontakt

zvláštní kategorie osobních 

údajů

Získávání osobních údajů

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí OU

důsledky neposkytnutí osobních 

údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců 

Zpracovatel

Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ano není možné

ano ne 

právo na výmaz ano

souhlas není ano

diagnoza žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami

právní titul zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

dle článku 9 odst. 2 písm. g) - zpracování nezbytné z důvodu 

významného veřejného zájmu

postup při uplatnění práva na www.muhb.cz

Předávání osobních údajů do 

třetí země nebo mezinárodní 

organizaci

zřizovatel (informace o stížnostech a zjištěních ČSI)

Ministerstvo školství (agenda školského rejstříku)

inspekční zprávy a protokoly ČSI , přijatá opatření

ostatní dokumenty agendy

podklady pro zápis do školského rejstříku

subjekt údajů (zákonný zástupce jako stěžovatel, ředitel školy)

dodržení zákonných požadavků nelze splnit úkol daný zákonem

Česká školní inspekce nepředává se

česká školní inspekce předávání údajů nezbytné pro plnění právní povinnosti

příslušná škola předávání údajů nezbytné pro plnění právní povinnosti

odvolání souhlasu podání stížnosti u dozorového úřadu

není

5 let neprovádí se

právo na přístup přenositelnost k jinému správci

právo na opravu právo na námitku

nelze vymazat před uplynutím skartační 

lhůty
omezení zpracování

jméno a příjmení

datum narození

trvalý pobyt

jméno a příjmení

ŽÁK ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŘEDITEL ŠKOLY

DOKUMENTACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ                                                  

zřizovaných Městem Havlíčkův Brod

agenda školského rejstříku (podklady ve věci zápisu, změny a výmazu škol)

návrhy na přijetí opatření na základě výsledků kontrol ČSI

podklady pro personální řízení škol (hodnocení ředitelů, pravidla komunikace se zřizovatelem)

řešení stížností na činnost škol

písm. c) plnění právní povinnosti správce

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Město Havlíčkův Brod není

Odbor  sociálních věcí a školství JUDr. Vít Fikar - vedoucí odboru


