
Základní informace dle GDPR 

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) - GDPR 

1. Správce: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace,

Husova 537 /10, 602 00 Brno; IČO: 00566756, e-mail: škola@ssudbrno.cz, datová schránka 1D:

dxzzi7j, telefon 543 421 361 (dále jen škola)

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Igor Prosecký, obchod@i3c.cz, telefon 543 214 714,

733 510 780

3. Zpracování osobních údajů dochází napříč činnosti Střední školy umění a designu a Vyšší odborné

školy, příspěvkové organizace jako školy a zaměstnavatele. Hlavními případy zpracování jsou:

• vedení povinných evidencí dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (tedy například

přijímací řízení, školní matrika, kniha úrazů atd.},

• agenda personalistická (včetně provádění povinných odvodů na sociální zabezpečení

a odvodů zálohy na daň z příjmu},

• vedení evidencí pro účely poskytování obědů ve školní jídelně;

• uzavírání smluv s dodavateli,

• pořádání lyžařských kursů a poznávacích exkurzí a zájezdů pro žáky a studenty,

• pořádání soutěží a výstav pro žáky školy a reprezentace prací žáků na soutěžích

a výstavách,

• zveřejňování fotografií ze školních akcí na stránkách školy a v propagačních

materiálech,

• monitorování vstupu do školy.

4. Při zpracování osobních údajů u Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno,

příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly

činěny úkony či rozhodnutí, jejímž obsahem by byl zásah do práv či oprávnění zájmů žáků,

studentů či zaměstnanců.

5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely

zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu

stanovenou platnými zákony a Spisovým a skartačním řádem.



6. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace přijala nezbytná

opatření k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů jak v jejich fyzické, tak v elektronické

podobě. Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci školy přístup k osobním údajům, jsou

řádně proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními

údaji.

7. Pokud jsou u Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy, příspěvkové organizace

zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

• požadovat informace o zpracování Vašich osobních údajů,

• požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,

• požadovat opravu nepřesných osobních údajů,

• požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich

zpracování,

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

• podat stížnost u dozorového orgánu.

8. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším přechozím souhlasem, máte právo

souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl

dán před jeho odvoláním. V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se

na některého pracovníka sekretariátu Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno,

příspěvkové organizace.

V Brně 1. 9. 2021 Mgr. Petra Černínová 

ředitelka školy 


