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1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKOVANÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 

V RÁMCI ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

1.1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ 

VE STŘEDNÍ ŠKOLE 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE 
STŘEDNÍ ŠKOLE 

2 

právní základ zpracování: 
podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

podle čl. 9. odst. 2 písm. G) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě 
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje 
podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro 
ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů 

3 právní titul pro zpracování 
Plnění právní povinnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

4 kategorie subjektů údajů  Uchazeči a jejich zákonní zástupci. 

5 

kategorie osobních údajů 
(pozn.: osobní údaje se vyskytují 
v uvedených formalizovaných 
dokumentech) 

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole  

 viz tiskopis Přihlášky stanovený MŠMT ČR  

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání 

 viz § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb.  

Zápisový lístek 

 viz příloha k vyhlášce č. 353/2016 Sb. 

Doporučení školského poradenského zařízení 

 týká se uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích 
zemích nebo mezinárodních 
organizacích 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem a v rozsahu stanoveném 
v § 5 vyhlášky č. 353/2016 Sb. (pozn.: týká se uchazečů, kteří mají konat 
jednotnou zkoušku). 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 
49 odst. 1 druhého pododstavce 
GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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1.2 ZAJIŠTĚNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování ZAJIŠTĚNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 
podle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR  

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě 
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje 
podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro 
ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.  

3 právní titul pro zpracování 
Plnění právní povinnosti podle § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon. 

4 kategorie subjektů údajů Žáci střední školy. 

5 kategorie osobních údajů Viz § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

V průběhu vzdělávání: 

 nezbytné osobní údaje jsou předávány pouze osobám, které svůj 
nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním 
zákonem.  

Ukončení vzdělávání maturitní zkouškou: 

 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (pozn.: z pověření 
MŠMT ČR zpracovává data v registru žáků přihlášených k maturitní 
zkoušce) 

 členové zkušební maturitní komise 

8 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

9 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

10 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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11 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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1.3 ZAJIŠTNÍ UČEBNÍ A ODBORNÉ PRAXE 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování ZAJIŠTĚNÍ UČEBNÍ A ODBORNÉ PRAXE 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 
podle čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě 
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje 
podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro 
ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů. 

3 právní titul pro zpracování 
Plnění právní povinnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška 
č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. 

4 kategorie subjektů údajů Žáci střední školy. 

5 kategorie osobních údajů 
Identifikační a další údaje nezbytné k zajištění výcviku či praxe u smluvního 
subjektu (obvykle jméno, příjmení, název školy a ročník) 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Školy, školská zařízení, fyzické a právnické osoby, které mají oprávnění k 
činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o 
obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. 

7 zpracovatel Poskytovatel služby zajištění učební nebo odborné praxe. 

8 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

9 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

10 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

11 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K VYŠŠÍMU ODBORNÉMU 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K VYŠŠÍMU ODBORNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování 
Plnění právní povinnosti podle § 94 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 
vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání. 

4 kategorie subjektů údajů Uchazeči. 

5 
kategorie osobních údajů (pozn.: osobní 
údaje se vyskytují v uvedených 
formalizovaných dokumentech) 

Přihláška ke vzdělávání na vyšší odborné škole obsahující:  

 příjmení a jméno uchazeče, 

 datum, místo narození a stát, 

 rodné číslo, 

 adresa trvalého pobytu, 

 telefon, e-mail, 

 ZPS (pouze ano – ne), 

 příjmení, jméno a adresa uchazeče nebo osoby (pro zaslání výsledků 
přijímacího řízení), pokud se nezasílá na adresu trvalého bydliště. 

 maturitní vysvědčení 

 potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám s výjimkou krajského úřadu 
v případě odvolání. 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem a v rozsahu stanoveném 
v § 5 vyhlášky č. 353/2016 Sb. (pozn.: týká se uchazečů, kteří mají konat 
jednotnou zkoušku) 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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1.5 ZAJIŠTĚNÍ VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování ZAJIŠTĚNÍ VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 
odst. 1: 

písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje (plnění povinností ze zákona). 

3 právní titul pro zpracování 
Plnění právní povinnosti podle § 96 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 
vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání 

4 kategorie subjektů údajů Studenti. 

5 kategorie osobních údajů Viz § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Obecně 

 osoby, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským 
nebo zvláštním zákonem 

Zajištění praktické přípravy 

 fyzické a/nebo právnické osoby, které mají oprávnění k činnosti 
související s daným oborem vzdělání a které mají se školou 
uzavřenou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a 
podmínkách pro jeho konání. 

8 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

-  

9 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

10 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

11 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.6 JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 
účel zpracování JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 
odst. 1: 

písm. c) GDPR 

písm. b) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje (plnění povinností ze zákona). 

 

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. 

3 právní titul pro zpracování 
Plnění právní povinnosti podle § 110 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

Plnění smlouvy na základě přihlášky. 

4 kategorie subjektů údajů 
Žáci školy, zájemci o jazykový kurz, uchazeči o vykonání státní jazykové 
zkoušky 

5 kategorie osobních údajů 

Žáci školy 

 viz § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

Zájemci o jazykové kurzy 

 nezbytné identifikační, adresní a další údaje pro zápis do kurzu a 
jeho absolvování (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, 
rodné číslo, adresa bydliště, e-mail, telefon)   

Uchazeči o vykonání státní jazykové zkoušky: 

 nezbytné identifikační, adresní a další údaje pro vykonání zkoušky 
(jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, adresa 
bydliště, e-mail, telefon)   

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Nezbytné osobní údaje jsou předávány a/nebo zpřístupněny pouze osobám, 
které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním 
zákonem (členové zkušebních komisí). 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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1.7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 
odst. 1: 

písm. c) GDPR 

písm. b) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

 

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. 

3 právní titul pro zpracování  

Plnění právní povinnosti dle: 

 Dle § 115 zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon  

 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a 

 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně 
některých zákonů. 

Plnění smlouvy na základě podání přihlášky. 

4 kategorie subjektů údajů Pedagogičtí pracovníci. 

5 kategorie osobních údajů 
Nezbytné identifikační, adresní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, datum 
narození, název a adresa školy/školského zařízení, telefon, e-mail). 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.8 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 
odst. 1: 

písm. c) GDPR 

písm. b) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje (plnění povinností ze zákona). 

 

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. 

 

3 právní titul pro zpracování  
Plnění právní povinnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

Plnění smlouvy na základě přihlášky. 

4 kategorie subjektů údajů Účastník kurzů 

5 kategorie osobních údajů 

Účastníci kurzů, 

 Nezbytné identifikační, adresní údaje pro vydání osvědčení o 
absolvování kurzu (jméno, příjmení, titul, místo narození, státní 
občanství, datum narození) 

Zájemci o kurzy dalšího vzdělávání 

 nezbytné identifikační, adresní a další údaje pro zápis do kurzu a 
jeho absolvování (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, 
adresa bydliště, e-mail, telefon) 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.9 EVIDENCE ÚRAZŮ 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování EVIDENCE ÚRAZŮ 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  

Plnění právní povinnosti dle: 

 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 64/2005 Sb., o 
evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, 

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu. 

4 kategorie subjektů údajů 
Děti, žáci, studenti, zaměstnanci školy (školského zařízení) postiženi úrazem, 
příp. zaměstnanci jiného zaměstnavatele nebo fyzické osoby dle § 12 zákona č. 
309/2006 Sb. 

5 kategorie osobních údajů 

Děti, žáci, studenti: 

 viz vyhláška č. 64/2005 Sb. 

Ostatní osoby: 

 viz NV č. 201/2010 Sb.  

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Děti, žáci, studenti: 

 viz vyhláška č. 64/2005 Sb. 

Ostatní osoby: 

 viz NV č. 201/2010 Sb. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679


 

Politika ochrany osbních údajů 
Příloha č. 1: Záznamy o činnostech zpracování 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 Stránka 17 z 45 

1.10 PŘÍSTUP K INFORMAČNÍMU SYSTÉMU ŠKOLY 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování PŘÍSTUP K INFORMAČNÍMU SYSTÉMU ŠKOLY 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR 

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či 
více konkrétních účelů. 

3 právní titul pro zpracování  
Písemný informovaný souhlas zletilých subjektů údajů nebo zákonných zástupců 

nezletilých subjektů údajů s poskytnutím služby 

4 kategorie subjektů údajů Děti, žáci, studenti. 

5 kategorie osobních údajů  Jméno, příjmení, datum narození, email 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány či zpřístupňovány jiným osobám. 

7 zpracovatel Poskytovatel externí služby (Office 365) - Microsoft 

8 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

9 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

10 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu. 

11 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.11 ORGANIZACE ZÁJEZDŮ, EXKURZÍ, SPORTOVNÍCH 

POBYTOVÝCH KURZŮ ATD. 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování 
ORGANIZACE ZÁJEZDŮ, EXKURZÍ, SPORTOVNÍCH 
POBYTOVÝCH KURZŮ ATD. 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
tohoto subjektu údajů. 

3 právní titul pro zpracování  Plnění smlouvy na základě přihlášky. 

4 kategorie subjektů údajů Děti, žáci, studenti. 

5 kategorie osobních údajů  nezbytné identifikační údaje dle charakteru akce 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Případní organizátoři jednotlivých akcí dle charakteru konkrétní akce. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.12 VYDÁVANÍ ŠKOLNÍCH PRŮKAZŮ (ISIC APOD.) 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování VYDÁVÁNÍ ŠKOLNÍCH PRŮKAZŮ (ISIC APOD.) 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
tohoto subjektu údajů. 

3 právní titul pro zpracování  Plnění na základě smlouvy podáním žádosti o vystavení orůkazu ISIC 

4 kategorie subjektů údajů Žáci, studenti.  

5 kategorie osobních údajů 

Povinné údaje: Jméno a příjmení, datum narození, název školy a fotografie.(u 

osob mladších 16 let – jméno a příjmení zákonného zástupce + podpis), 

Nepovinné údaje: pohlaví, email a telefonní číslo, třída, adresa 

Údaje v listinné podobě jsou uchovávány u správce (škola). 

Údaje v elektronické podobě jsou uchovávány v on-line informačním systému 

NCBD, který provozuje zpracovatel osobních údajů GTS ALIVE. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

 

7 zpracovatel 

GTS ALIVE se zapojením dalších dílčích zpracovatelů: 

 GTS ALIVE Services 

 Orchitech Solutions 

 ISIC Global 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

5 let z důvodu aktualizace osobních údajů, vydání duplikátu průkazu v listinné i 
elektronické podobě. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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1.13 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ 

VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování 
ĆESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO 
INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

2 
právní základ zpracování  

podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování - legislativa 
Usnesení č. 220/2020 Sb., usnesení vlády České republiky č. 491 o přijetí 

krizového opatření (čl. III. odst. 1) 

4 kategorie subjektů údajů Žáci, děti, studenti a jejich zákonní zástupci. 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou 
případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze 
zvláštního právního předpisu. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

7 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

8 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

max. 1 rok 

9 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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1.14 TESTOVÁNÍ A DALŠÍ EVIDENCE ŽÁKŮ (COVID 19) 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování TESTOVÁNÍ A DALŠÍ EVIDENCE ŽÁKŮ (COVID 19) 

2 
právní základ zpracování  

podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování - legislativa 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20. 8. 2021, č.j.: MZDR 

14600/2021-19/MIN/KAN ve znění pozdějších doplňků a změn 

4 kategorie subjektů údajů Žáci. 

5 kategorie osobních údajů 

Jméno, příjmení. V případě očkovaných osob: datum závěrečné dávky očkování. 

V případě prodělaného Covidu: datum prvního pozitivního testu. V případě 

testování mimo školu: datum testu, druh testu. V případě testování ve škole: 

datum testování, druh testu, výsledek testu 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Orgány ochrany veřejného zdraví; příjemcům z třetích zemí nejsou údaje 
poskytovány 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

7 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

8 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Po dobu trvání platnosti mimořádného opatření MZČR 

Po dobu nezbytnou ke kontrole splnění povinnosti uložené zaměstnavateli 
zvláštními právními předpisy (max. 3 roky) 

9 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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2 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKOVANÉ ÚČELY 

ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

2.1 POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB 

VE ŠKOLÁCH 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLÁCH 

2 
právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě 
práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje 
podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro 
ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů. 

3 právní titul pro zpracování  

Plnění právní povinnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných a vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních. 

4 kategorie subjektů údajů Děti, žáci, studenti a jejich zákonní zástupci. 

5 kategorie osobních údajů 
 viz § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

 doporučení školského poradenského zařízení 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Nezbytné osobní údaje mohou být předány pouze osobám, které svůj nárok 
prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem (např. 
příslušné školské poradenské zařízení). 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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2.2 EVIDENCE VÝPUJČEK ŠKOLNÍ KNIHOVNY 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování EVIDENCE VÝPUJČEK ŠKOLNÍ KNIHOVNY 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1: písm. b) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
tohoto subjektu údajů. 

3 právní titul pro zpracování   

4 kategorie subjektů údajů Čtenáři (uživatelé) knihovny. 

5 kategorie osobních údajů 

Aktuální výpůjčky: 

 jméno, příjmení, třída  

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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3 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKOVANÉ SPOLEČNÉ ÚČELY 

ZPRACOVÁNÍ 

3.1 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA ZAMĚSTNANCE 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA ZAMĚSTNANCE 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 

podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů 
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 
subjektu údajů. 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  
Plnění právní povinnosti dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů. 

4 kategorie subjektů údajů Uchazeči o zaměstnání. 

5 kategorie osobních údajů 

 identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, 
adresa trvalého bydliště, 

 další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní pracovní místo 
(např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, 
bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské 
oprávnění atd.),   

 kontaktní údaje – telefon, e-mail 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 

  



 

Politika ochrany osbních údajů 
Příloha č. 1: Záznamy o činnostech zpracování 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 Stránka 29 z 45 

3.2 EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování  EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 pís. a) GDPR 

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či 
více konkrétních účelů. 

3 právní titul pro zpracování  Souhlas subjektu údajů. 

4 kategorie subjektů údajů Uchazeči o zaměstnání 

5 kategorie osobních údajů 

Vyhlášená výběrová řízení / konkurzy: 

 jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, 
profesní životopis, 

 údaje nezbytné k prokázání zákonných požadavků na pedagogické 
pracovníky, 

 další údaje nezbytné k prokázání splnění požadavků dle konkrétního 
pracovního místa, 

 kontaktní údaje – telefon, e-mail 

Žádosti zaslané uchazeči: 

 dle uvážení uchazečů  

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným příjemcům 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

max. 1 rok po zařazení do evidence  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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3.3 SLEDOVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE 

Z DŮVODU PROKÁZÁNÍ NÁROKU NA ŠKOLNÍ 

STRAVOVÁNÍ (STRAVOVÁNÍ ZA CENU PRO ŽÁKY) 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování 
SLEDOVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE Z DŮVODU PROKÁZÁNÍ 
NÁROKU NA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ (STRAVOVÁNÍ ZA CENU PRO ŽÁKY) 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 pís. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  Odst. 2 § 122 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  

4 kategorie subjektů údajů Žáci školy. 

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, číslo strávníka, třída, název školy, informace o pobytu ve škole 

v kalendářním měsíci. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Provozovatel stravovacích služeb. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu. 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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3.4 OCHRANA MAJETKU, ŽIVOTA A ZDRAVÍ OSOB 

PROSTŘEDNICTVÍM KAMEROVÉHO SYSTÉMU SE 

ZÁZNAMEM 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování 

OCHRANA MAJETKU, ŽIVOTA A ZDRAVÍ OSOB 
PROSTŘEDNICTVÍM KAMEROVÉHO SYSTÉMU SE 
ZÁZNAMEM 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 

Oprávněný zájem správce. 

3 právní titul pro zpracování   

4 kategorie subjektů údajů 
Fyzické osoby pohybující se ve sledovaných prostorech. Uživatelé využívající 
školní počítačovou síť 

5 kategorie osobních údajů 

Kamerový systém (fyzická podoba a obrazová informace o chování a jednání 

zaznamenaných osob) 

Záznamy o činnosti uživatelů v rámci sítě (uživatelské jméno, IP adresa, 

vykonávaná činnost) 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány či jinak zpřístupňovány jiným osobám s výjimkou 
orgánů činných v trestním řízení, případně jiných subjektů pro naplnění účelu 
zpracování (např. pojišťovnám). 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Max. 7 kalendářních dní 

 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Lokální kamerové systémy (LKS) 
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3.5 MONITORING DOCHÁZKY 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování MONITORING DOCHÁZKY 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 pís. f) GDPR 

Oprávněný zájem správce. 

 

3 právní titul pro zpracování   

4 kategorie subjektů údajů Žáci, studenti, zaměstnanci. 

5 kategorie osobních údajů jméno, příjmení, navštívená osoba, datum a čas příchodu a odchodu 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány či jinak zpřístupňovány jiným osobám. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu. 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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3.6 KNIHA NÁVŠTĚV 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování KNIHA NÁVŠTĚV 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 pís. f) GDPR 

Oprávněný zájem správce. 

 

3 právní titul pro zpracování   

4 kategorie subjektů údajů Žáci, studenti, zaměstnanci. 

5 kategorie osobních údajů  Jméno, příjmení, titul, datum a čas příchodu/odchodu. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány či jinak zpřístupňovány jiným osobám. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů Dle Spisového a skartačního řádu. 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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3.7 PREZENTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

PROSTŘEDNICTVÍM ZVEŘEJNĚNÍ POŘÍZENÝCH 

ZVUKOVÝCH A OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ OSOB 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování 

PREZENTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
PROSTŘEDNICTVÍM ZVEŘEJNĚNÍ POŘÍZENÝCH 
ZVUKOVÝCH A OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ A 
OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ OSOB 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 pís. a) GDPR 

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či 
více konkrétních účelů (fotografie a záznamy osob nespadající do režimu 
reportážní fotografie doplněné případně dalšími strukturovanými údaji a 
současně při zveřejnění fotografie dětí, žáků, studentů a zaměstnanců na 
sociálních sítích, umožňujících sledování osob a profilování osobních údajů). 

 

3 

právní titul pro zpracování  
mimo rámec GDPR dle §88, §89 a §90 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

Fotografie a záznamy spadající do režimu reportážního nebo ilustračního 

snímku, které mohou být doplněny např. jménem a příjmením dítěte, žáka, 

studenta nebo zaměstnance. 

4 kategorie subjektů údajů Děti, žáci, studenti, zaměstnanci, návštěvníci akcí apod. 

5 kategorie osobních údajů 
Fotografie a jiné (zvukové a obrazové tj. audio-video) záznamy, jméno, příjmení, 

třída 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Široká veřejnost. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle uděleného souhlasu (v rámci GDPR). 
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10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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3.8 EVIDENCE BOZP, PO 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování EVIDENCE, BOZP, PO 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1: písm.: c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

 

3 právní titul pro zpracování  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 

4 kategorie subjektů údajů Zaměstnanci, fyzické osoby. 

5 kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

- 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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3.9 PROGRAMY, PROJEKTY, ŽÁDOSTI O DOTACE 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování PROGRAMY, PROJEKTY, ŽÁDOSTI O DOTACE 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  

Příslušné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) např. č. 1303/2013 aj. 

plnění právní povinnosti dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů 

4 kategorie subjektů údajů 

Osoba zastupující školu (školské zařízení) s uvedením právního důvodu 
zastoupení. 

Příp. další osoby dotčené projektem (dotací) dle charakteru a pravidel 
konkrétního projektu (dotace). 

5 kategorie osobních údajů 
identifikátory fyzické osoby zastupující školu (školské zařízené) 

příp. nezbytné údaje dle charakteru a pravidel konkrétního projektu (dotace). 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Poskytovatel dotace (správce programu). 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu nebo po dobu udržitelnosti projektu 
stanovenou správcem programu, projektu. 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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3.10 SMLOUVY A OBJEDNÁVKY SLUŽEB 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování SMLOUVY A OBJEDNÁVKY SLUŽEB 

2 

právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1: 

písm. b) GDPR 

písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění 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. 

3 právní titul pro zpracování 

Plnění smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv (v rozsahu platného metodického 
návodu MV ČR k aplikaci zákona o registru smluv). 

4 kategorie subjektů údajů Fyzické osoby dotčené příslušnou smlouvou či objednávkou: 

5 kategorie osobních údajů 

Fyzické osoby nepodnikající: 

 jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště 
(rodné číslo, pokud to ukládá zvláštní zákon), 

Fyzické osoby podnikající: 

 jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, 

Fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: 

 jméno, příjmení, 

Další údaje dle typu smlouvy či objednávky (např.): 

 kontaktní údaje – telefon, e-mail, 

 bankovní spojení, číslo účtu. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány či zpřístupňovány jiným osobám. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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3.11 ZADÁVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování ZADÁVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1: 

písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování 
Zákon č. 500/2004 Sb., 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

4 kategorie subjektů údajů Účastníci výběrového řízení na veřejné zakázce. 

5 kategorie osobních údajů 
Titul, jméno, případně jména, příjmení, datum narození (IČO),  
telefon, adresa, bydliště (sídlo), e-mail, číslo účtu, datová schránka, profesní 
životopisy zaměstnanců uchazečů, certifikace zaměstnanců uchazeče. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány či zpřístupňovány jiným osobám. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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3.12 VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY V APLIKACI GEOVAP 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY V APLIKACI GEOVAP 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1: 

písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování 
Plnění právní povinnosti dle § 64 zákona č. 449/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 

4 kategorie subjektů údajů Odesílatel dokumentu, příjemce dokumentu, jiná osoba, jíž se dokument týká: 

5 kategorie osobních údajů 

 Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození (datum narození 

pouze v případě nezbytnosti k odlišení osob se stejným jménem a 

příjmením).  

 Adresní údaje: adresa trvalého pobytu, adresa bydliště, doručovací adresa. 

 Další údaje dle typu agendy. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

 Zlínský kraj, IČO 70891320 (zpracovatel – hosting spisové služby 
GEOVAP) 

 GEOVAP, spol. s r.o., IČO 15049248 (osoba pověřená zpracováním 
z důvodu poskytování SW podpory.) 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

3 roky 

(Skartační lhůta pro údaje o fyzické osobě vedené ve jmenném rejstříku počíná 
běžet předáním dokumentů a spisů, ke kterým se údaje o fyzické osobě 
vztahovaly, nebo archivu, nebo jejich zničením.) 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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3.13 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA O 

SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování  POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1 pís. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  

Plnění právní povinnosti dle: 

 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

4 kategorie subjektů údajů Žadatelé, osobní údaje subjektů údajů souvisejících s dotazem. 

5 kategorie osobních údajů 
 osobní údaje žadatele, osobní údaje osob, podléhající svobodnému 

přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.  

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Žadatelé, případně odvolací orgán. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu. 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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3.14 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A OZNÁMENÍ 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A OZNÁMENÍ 

2 

právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1: 

písm. c) GDPR 

písm. f) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

Oprávněný zájem správce. 

3 právní titul pro zpracování Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

4 kategorie subjektů údajů Stěžovatelé, oznamovatelé podnětu. 

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, další údaje uvedené 

ve stížnosti/podnětu. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Nejsou předávány jiným osobám s výjimkou případů, kdy musí být stížnost či 
podnět předána dalším orgánům (např. zřizovatel či orgán činný v trestním řízení 
apod.)  

 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu. 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 
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3.15 VÝKON PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 Uherské Hradiště, tel: +420 573 433 011, email: 
info@oauh.cz, datová schránka: q8gv352 
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Hrdina, tel. 572 433 012, 
poverenec.uoou@oauh.cz 

1 účel zpracování VÝKON PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ 

2 
právní základ zpracování 
podle čl. 6 odst. 1: 

písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

4 kategorie subjektů údajů Žadatel 

5 kategorie osobních údajů 
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa pro 
doručování, a jiné údaje uvedené žadatelem, např. telefon, e-mail, datová 
schránka. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly nebo 
budou osobní údaje zpřístupněny, vč. 
příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány či zpřístupňovány jiným osobám. 

7 
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně 
předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 
osobních údajů do třetí země 
(mezinárodní organizaci) podle čl. 49 
odst. 1 druhého pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních opatření 
dle čl. 32 GDPR 

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů. 

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT. 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

