Zajištění shody nakládání s osobními údaji ve smyslu obecného
nařízení GDPR

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Gymnázium J. S. Machara, Královická 668, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
IČ 61388939 je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete.
Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s
právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních
údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě
1. S tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, se můžete seznámit v dokumentu Zásady
zpracování osobních údajů Školskými zařízeními“ umístěném na webových stránkách
Školského zařízení umístěném na webových stránkách našeho gymnázia www.gbl.cz.
V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na
pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím telefonu 606 638 647, případně
prostřednictvím e- mailu poverenec@gbl.cz

1 Proč údaje potřebujeme
Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem, abychom mohli plnit úkoly, které nám
ukládají právní předpisy, nebo plnit úkoly ve veřejném či oprávněném zájmu našeho
gymnázia jako správce osobních údajů.
Oznamujeme Vám, že z uvedených důvodů zpracováváme i Vaše osobní údaje za účelem
vedení Školní matriky a doplňujících údajů ve školní matrice, bezpečnosti a ochrany zdraví
ve škole, řízení k přijímání do střední školy, k zajištění základního vzdělávání na nižším
stupni víceletého gymnázia a středního vzdělávání na vyšším stupni víceletého gymnázia a
ve čtyřletém oboru studia, maturitní zkoušce, organizaci zájezdů, exkurzí a vícedenních
kurzů dle ŠVP, vydávání ISIC a ITIC karet, přípravě a realizaci projektů financovaných
z prostředků EU a státního rozpočtu, prezentaci školy (dny otevřených dveří, web, výroční
zprávy, informační bannery, tištěné zprávy, veřejná vystoupení), žádosti o granty a dotace,
pracovněprávní a mzdové agendě, evidenci úrazů, vedení účetnictví školy, k uzavírání smluv
a objednávek služeb,
Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme splnit právní povinnost,
kterou nám ukládá zákon č.561/2004 Sb., Školský zákon, případně splnit úkol ve veřejném
zájmu, případně splnit úkol v našem oprávněném zájmu či v zájmu třetí strany.
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Pokud zpracováváme vaše údaje na základě veřejného nebo oprávněného zájmu správce,
máte právo podat námitku.

2 Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně
i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální
kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující
technická, organizační a personální opatření.
Právním základem pro zpracování většiny osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c)
GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje. Osobní
údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či
institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem. Při zpracování osobních údajů
nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly učiněny úkony či
rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
Vaše zpracované osobní údaje předáváme jen těm příjemcům, u nichž to výslovně vyžaduje
příslušný zákon. Tyto zpracované údaje jsou poskytnuty na vyžádání konkrétního orgánu,
který musí prokázat zákonný důvod takového požadavků nebo je předává škola z důvodu
plnění svých právních povinností. Jde např. o ČŠI, ÚIV, CERMAT, Policie ČR, OSPOD,
zdravotní pojišťovny.

3 Jak dlouho údaje držíme
Podle právních požadavků jsme povinni uchovávat dokumenty po dobu stanovenou pro
jednotlivé typy zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v našich Zásadách zpracování
osobních údajů a ve Spisovém a skartačním řádu gymnázia. Po uplynutí této doby budou
dokumenty obsahující Vaše osobní údaje předloženy k posouzení a archivnímu výběru
Státnímu oblastnímu archivu a nearchivované dokumenty a Vaše osobní údaje budou na
všech nosičích nevratně zničeny. Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pouze na
základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy
nám oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte, případně do doby, kdy důvod jejich
shromažďování pominul, v závislosti na tom, co nastane dříve.
Osobní údaje jsou zpracovávány 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 plánem, vydaným v
souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
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4 Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých
osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis
zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů.
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu
s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo
že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte
možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj.
opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů. Máte rovněž možnost práva na
vznesení námitky vůči zpracování. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho
můžete kdykoliv odvolat.
V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše
osobní údaje, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů na gdpr@gbl.cz
nebo písemně na adresu Gymnázium J. S. Machara, Královická 668, 250 50 Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav. Náš pověřenec se následně bude zabývat Vaší stížností a bude s
Vámi spolupracovat na vyřešení Vaší stížnosti.
Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle
zákona, můžete se stížností kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.
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