Zpracování osobních údajů Gymnáziem, Příbram, Legionářů 402
Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů
zpracovává tyto údaje o žácích, zaměstnancích a absolventech školy:
I.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, chodu školy, bezpečnosti žáků a zaměstnanců
školy, evidence o aktivitách žáků a činnosti školy a evidence absolventů školy
zpracovává škola o žácích a absolventech následující typy údajů:
a) Údaje související s vedením dokumentace a jednoznačnou identifikací žáka
a absolventa ze zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – datum a místo
narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, údaj o zákonném zástupci,
údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum
zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;
vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka;
údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech
vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje
o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje
o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve škole ukončeno.
b) Údaje související s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců ze zákona
- jméno, příjmení, bydliště, kontakt.
c) Údaje související s průběhem vzdělávání žáka a zajištěním bezpečnosti ve škole
- údaje o volbě volitelných předmětů,
- údaje o úrazech žáků,
- účast v projektech organizovaných školou,
- účast v poznávacích zájezdech a exkurzích organizovaných školou,
- účast v soutěžích a dosažené výsledky,
- účast v zájmových kroužcích,
- přehled držitelů průkazu ISIC,
- příchody do školy v případě použití čipu (po dobu 10 dnů),
- záznamy na kamerovém systému (po dobu 10 dnů).
d) Údaje nezbytné pro vyúčtování služeb poskytovaných školou
- počty kopií na kopírce pro účely finančního vyrovnání,
- bankovní spojení za účelem inkasa za odběr obědů ve školní jídelně.

II.

Škola poskytuje osobní údaje těmto subjektům:
- CZVV za účelem zajištění maturitních zkoušek dle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)

III.

Na základě souhlasu žáků nebo jejich zákonných zástupců poskytuje škola osobní
údaje v nezbytném minimálním rozsahu těmto subjektům:
- cestovním kancelářím v případě poznávacích zájezdů organizovaných školou,
- institucím zajišťujícím testování žáků pro potřeby školy,
- společnosti GTS ALIVE s.r.o. v případě žádosti o vystavení karty ISIC.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet
prostřednictvím datové schránky 2xxxgtw, emailem na adrese info@gym.pb.cz nebo poštou
na adrese Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, Legionářů 402, 261 02 Příbram VII. 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.

