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Informace o zpracování osobních údajů
Speciální základní škola a praktická škola Skuteč (dále jen škola) jako správce osobních údajů
zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv
v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID schránky ypxp5jw,
elektronicky na adrese petr.vtipil@spzs-skutec.cz nebo poštou na adrese Speciální základní
škola a praktická škola Skuteč, Rubešova 531, 539 73 Skuteč.
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem
uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost
údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými
způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na
základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (úřad na ochranu osobních
údajů), být informován o skutečnosti, zda poskytování osobních údajů je zákonným či
smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má
subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout. Subjekt údajů má právo být informován
ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů a o skutečnosti, že dochází
k automatickému rozhodování, a k použitému postupu a možnému dopadu na subjekt údajů.
Pokud správce údajů hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který
byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním
informace o tomto jiném účelu. Naopak platí, že se informování subjektu údajů neprovádí,
pokud se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo
nepřiměřené úsilí (zejména např. v případech zpracování pro účely archivace ve veřejném
zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely apod.).
Informovat není třeba v případech, kdy je získávání nebo zpřístupnění údajů včetně
vhodných opatření výslovně stanoveno právními předpisy, nebo pokud se jedná o osobní
údaje, které musí zůstat důvěrné včetně zákonné povinnosti mlčenlivosti.
Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Ligr, tel. 774 035 452, email:
ligr@dialognet.cz, k zastižení na adrese Palackého náměstí 375, 539 73 Skuteč, každý první
pátek v měsíci od 8:00 – 9:00 do hodin.
Záznamy o činnostech, o kterých škola podává informace dle práva o přístupu k informacím,
jsou přílohou tohoto dokumentu.
Ve Skutči, 25. 5. 2018

Mgr. Eva Rybenská

