Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace, IČO 71008144, která je
zřizována statutárním městem Zlín se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín

informuje
o zpracování osobních údajů.

GDPR –

neboli obecné nařízení o ochraně údajů (General Data Protection Regulation)
je právní rámec, který stanovuje pravidla pro sběr a zpracování osobních údajů fyzických osob
v rámci Evropské unie. GDPR vstoupí v platnost v celé EU dne 25. května 2018.
Co je osobní údaj?
Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
(subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový
identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Zpracování osobních údajů
Hlavním úkolem organizace je vzdělávání žáků, poskytování zájmového vzdělávání ve školní
družině a zajištění školního stravování ve školní jídelně.
V rámci zajišťování svých činností příspěvková organizace zpracovává osobní údaje
zejména pro tyto účely:
1. zápis k základnímu vzdělávání
2. zajištění základního vzdělávání
3. zájmové vzdělávání ve školní družině
4. zajištění kroužků
5. evidence čtenářů školní knihovny
6. zajištění školního stravování
7. poskytování poradenských služeb ve školním poradenském pracovišti
8. výběrová řízení na zaměstnance
9. evidence uchazečů o zaměstnání
10. pracovněprávní a mzdová agenda
11. další vzdělávání pedagogických pracovníků
12. evidence úrazů
13. ochrana majetku a osob

14. prezentace příspěvkové organizace
15. organizace škol v přírodě, exkurzí, sportovních pobytových kurzů, adaptačních pobytů,
soutěží a zajištění plavecké výuky
16. projekty, žádosti o dotace
17. vedení účetnictví příspěvkové organizace
18. smlouvy a objednávky služeb
19. smlouvy o pronájmu
20. kamerový systém
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Organizace jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt bude zveřejněn na
stránkách organizace.
Pořizování záznamů
Po dobu konání školních akcí mohou být pořizovány pověřenou osobou Základní školy Zlín,
Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které
budou použity na oficiálních webových stránkách školy a dalších informačních materiálech
k prezentaci školy na veřejnosti.
Základní škola nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených
fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.

