
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary 

 

Informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv 
subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů 

 
 
Správce osobních údajů: 
 
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary 
IČ: 00520055 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Veronika Petříčková 
      Tel:  +420 739521595 
      Email:  poverenec@ssstravovani.cz 
 
Osobní údaje jsou zpracována v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s 
uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává 
je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce nebo na základě uděleného 
souhlasu se zpracováním osobních údajů.  
 
Ke zpracování dochází prostřednictvím informačních technologií nebo manuálním způsobem u osobních údajů v 
listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem 
přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo 
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré 
subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a 
jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.  
 
Doba zpracování osobních údajů se řídí lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním 
řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností 
plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů 
 
Poučení  
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy 
zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.  
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: 
 
 subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 
 zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení 

opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, 
 zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
 zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, 
 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, 

kterým je pověřen správce, 
 zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, 

kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující 
ochranu osobních údajů.  

 
Práva subjektů údajů  
V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k 
osobním údajům a k následujícím informacím: 
 
 účelu zpracování, 
 kategorii dotčených osobních údajů, 
 příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 
 plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
 veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, 
 pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, 

včetně profilování.  
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Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních 
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, 
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
 
 požádat správce o vysvětlení, 
 požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení 

opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů, 
 je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav, 
 nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, 

tedy Úřad na ochranu osobních údajů, 
 subjekt údajů se může obrátit se svým podnětem na dozorový úřad přímo, 
 správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné 

na poskytnutí informace. 
 
Zvláštní kategorie osobních údajů 
 
 Údaje o zdravotním stavu 
 Údaje z vyšetření a stanovený stupeň podpůrných opatření 

 
Kategorie subjektů údajů 
 
 Žáci 
 Strávníci 
 Zákonní zástupci žáků, jiná oprávněné osoby 
 Zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání 
 Fyzické a právnické osoby a jejich zástupci – smluvní partneři  

 
Kategorie příjemců  
 
 MŠMT  
 ČŠI 
 Zřizovatel 
 Kontrolní orgány 
 Příjemci oprávnění na základě právních předpisů 
 Fyzické a právnické osoby, u kterých probíhá praktické vyučování žáků  
 Škola, na kterou žák přestupuje 

 
Zpracovatelé  
 
 ŠkolaOnLine evidenční žákovský systém  
 VIS   evidenční systém strávníků školní jídelny 
 MS 

 
 
 
 
V Karlových Varech 25.5.2018 
 
 
 
RNDr. Jiří Neumann, 
ředitel 
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Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace     

Informace o zpracování osobních údajů dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (příloha č.1) 

P. č. Účel zpracování osobních údajů 
Kategorie osobních 

údajů 
Subjekt osobních 

údajů 
Kategorie příjemců Doba uchování * 

1. 

Personální a mzdová agenda zaměstnanců podle: 
- z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen školský zákon) 
- z. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění 
pozdějších předpisů                                                                     - z. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
- z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a z. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
- z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- z. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 
- z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a z. č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

adresní a identifikační 
údaje 

popisné údaje 
údaje o jiné osobě  

zaměstnanci 

správce osobních údajů, 
zdravotní pojišťovny, 

Česká správa sociálního 
zabezpečení, penzijní 
pojišťovny, oprávněné 

kontrolní orgány 

S 45 
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2. Školní matrika dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 

adresní a identifikační 
údaje 

citlivé údaje 
popisné údaje 

údaje o jiné osobě  

žáci školy 

správce osobních údajů 
Ústav pro informace ve 
vzdělávání, oprávněné 

kontrolní orgány 

A 45 

3. Katalogové listy dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 

adresní a identifikační 
údaje 

popisné údaje 
údaje o jiné osobě  

žáci školy 
správce osobních údajů, 

oprávněné kontrolní 
orgány 

A 45 

4. 
Kniha úrazů a Záznamy o úrazu dle zákona č. 561/2004 Sb., 
(školský zákon) 

identifikační údaje 
popisné údaje 

údaje o jiné osobě  

žáci školy 
zaměstnanci školy 

správce osobních údajů, 
zákonní zástupci žáků, 
stanovené orgány (dle 
okolností - Policie ČR, 
pojišťovna, zřizovatel 

školy, zdravotní 
pojišťovna žáka) a 

oprávněné kontrolní 
orgány 

A 10 - úrazy těžké a 
smrtelné                             

S 10 - úrazy ostatní 

5. 
Opisy a stejnopisy vysvědčení dle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

adresní a identifikační 
údaje 

popisné údaje 
žadatelé správce osobních údajů S 5 

6. 
Správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění 

adresní a identifikační 
údaje 

popisné údaje 
účastníci řízení 

správce osobních údajů 
účastníci řízení 

odvolací orgán - Krajský 
úřad 

S 5 

7. 
Evidence strávníků školní jídelny dle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

identifikační údaje 
popisné údaje  

strávníci 
správce osobních údajů 

oprávněné kontrolní 
orgány 

S 3 
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8. 
Vyřizování stížností a podnětů dle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění 

údaje zpracovávané v 
souladu s platnou právní 

úpravou v rámci 
jednotlivých agend 

stěžovatelé 
osoby napadené stížností 

správce osobních údajů 
oprávněné kontrolní 

orgány 
V 5 

9. 
Vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

adresní a identifikační 
údaje                                      

žadatelé o informace a 
jejich zákonní zástupci 

správce osobních údajů V 5 

10. 
Poskytování cestovních náhrad dle zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

adresní a identifikační 
údaje 

zaměstnanci 
správce osobních údajů 

oprávněné kontrolní 
orgány 

V 5 

11. 
Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní 
činnosti dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů 

adresní a identifikační 
údaje 

osoby s jiným vztahem ke 
škole 

správce osobních údajů 
oprávněné kontrolní 

orgány 

S 5 - po ukončení 
činnosti 

12. 

Zajištění praktického vyučování žáků dle zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

identifikační údaje 
popisné údaje 

údaje o jiné osobě  
žáci školy 

správce osobních údajů 
fyzické a právnické osoby 

smluvně zajišťující 
praktické vyučování 
oprávněné kontrolní 

orgány 

S 5 

13. 

Smluvní vztahy (pronájem prostor a zařízení školy, vedlejší 
hospodářská činnost, dodavatelsko-odběratelské smlouvy, 
pojistné smlouvy aj.) podle: 
- zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
- zákona č. 37/2004 Sb., zákon o pojistné smlouvě a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 

adresní a identifikační 
údaje 

fyzické osoby - smluvní 
strany 

správce osobních údajů 
oprávněné kontrolní 

orgány 
V 10 

 
 

    

 

* stanoveno skartačním plánem (součást Spisového a skartačního 
řádu)     

 




