
STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ 
            Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01 

                                  IČO 00087751 
 

 
Směrnice o ochraně osobních údajů 
Datum poslední změny směrnice: čtvrtek, 24. května, 2018 

Účinnost od 25. 5. 2018  Platnost do  

Zpracoval Ing. Vladimír Vondruška Dne 24.5. 2018 Podpis Ing. Vladimír Vondruška v.r. 

Schválil Mgr. Vladimír Blažej Dne 24.5. 2018         Podpis Mgr. Vladimír Blažej v.r. 

 
 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

Tato směrnice nastavuje principy ochrany získaných osobních údajů. 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 112, Dr.M. Tyrše, 50401 Nový 

Bydžov, 00087751 (jako správce údajů) se touto směrnicí zavazuje dodržovat obecnou ochranu 

osobních údajů platnou od 25. 5. 2018 dle nařízení Evropské komise 679 / 2016, tzv. GDPR (dále jen 

GDPR) a vnitrostátních právních předpisů s ním souvisejících. Dále se Střední škola technická  

a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 zavazuje provádět takové kroky, aby byla stále v souladu 

s GDPR a vnitrostátními předpisy s ním souvisejícími. 

 

Interní kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: 

Jméno a příjmení Ing. Vladimír Vondruška 

Telefon 724 801 009 

Email sstrnb.vondruska@seznam.cz 
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II. 

Definice pojmů 
 
Subjekt údajů – je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Tato osoba je identifikovaná nebo na 
základě údajů (např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více 
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské 
identity této fyzické osoby) identifikovatelná. 
Osobní údaj – je jakýkoliv údaj sloužící k jednoznačné identifikaci konkrétní fyzické osoby. 
Citlivý údaj – je zvláštní kategorie osobního údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo 
etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženství a filozofickém přesvědčení, 
biometrických a genetických informacích, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.  
Správce – je subjekt (podnikající fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt), 
který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, získává a dále zpracovává osobní údaje 
fyzických osob a odpovídá za zpracování. Zpracováním může pověřit Zpracovatele, pokud tak stanoví 
zákon.  

V souladu se směrnicí EÚ se pod pojmem Správce rozumí ředitel Střední školy technické  
a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, dále jen Správce údajů. 
Zpracovatel – je jiný subjekt odlišný od Správce, který zpracovává osobní údaje fyzických osob pro 
Správce na základě předem sjednaného účelu, činí tak na základě zákona nebo pověření Správcem. 
Příjemce – je fyzická nebo právnická osoba nebo jiný subjekt, která přijímá poskytnuté osobní údaje 
pro předem sjednaný účel, tyto údaje dále nijak nezpracovává. Orgán veřejné moci, který získává 
osobní údaje v rámci svých vyšetřovacích pravomocí, není považován za příjemce, jeho postup při 
zpracování však musí být v souladu s platnými pravidly pro ochranu osobních údajů podle účelu 
zpracování. 
Oprávněná osoba / pověřený pracovník – zaměstnanec či osoba pověřená správcem údajů k nakládání 
s osobními údaji na základě pokynů správce v rámci své pracovní činnosti. 
Umístění – je fyzické úložiště, kde jsou uložena osobní data (např. šanon, skříň, rack) 
Úložiště – je elektronické úložiště, na kterém jsou uložena data s osobními údaji (např. počítač, server, 
informační systém). 
Právní titul – je právní základ vyjmenovaný v GDPR, na základě kterého fyzická nebo právnická osoba, 
orgán veřejné moci nebo jiný subjekt eviduje osobní údaje. 
Účel zpracování – je zdůvodnění, proč jsou osobní údaje vyžadovány a že budou využívány jen a pouze 
k takto definovanému účelu. 
Doba zpracování – je doba, po kterou evidujeme konkrétní osobní údaje, tato doba má být přiměřená, 
pokud není stanovena zákonem. 
Minimalizace osobních údajů – je proces, který vede k tomu, aby Správce požadoval pouze takové 
osobní údaje, které jsou nezbytné pro výkon jeho činnosti. 
Omezení zpracování – je vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu nepřístupný 
a nelze jej jinak zpracovávat.  
Likvidace osobních údajů – je nenávratné zničení osobních údajů  
 
 

III. 

Práva a povinnosti 
 

1. Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 jmenovala Pověřence na 

ochranu osobních údajů (DPO). Funkci DPO zastává v organizaci Ing. Vladimír Vondruška, 

kontaktovat jej můžete na emailu sstrnb.vondruska@seznam.cz, případně telefonicky 
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724801009. Správce údajů se zavazuje registrovat tuto osobu na Úřadě na ochranu osobních 

údajů.  

 

2. Právo pracovat s osobními údaji mají pouze pověření pracovníci (oprávněné osoby) Střední 

škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 

 

3. Pověřenými pracovníky Správce údajů jsou: 

 

Oprávněné osoby pro 

nakládání s osobními 

údaji 

Vladimír Blažej, Mgr., Alena Čermáková, Václav Dostálek, Mgr., Lumír 

Erlebach, Ing., Ivana Jiřičná, Ondřej Kolář, Mgr., Taťána Konečná, Helena 

Korejtková, Mgr., Lubomír Kořínek, Ing., Hana Krejčová, Blanka 

Kubíková, Vladimíra Lojdová, Helena Lucká, Mgr., Petr Motyčka, Mgr., 

Alena Pokorná, Viktor Roháč, Ing., Gabriela Rychterová, Karla 

Šimoníková, Mgr., Veronika Větrovská, Vladimír Vondruška, Ing., Jiří 

Wágner, Ing., Marie Zapadlová, Mgr., Jindřiška Žižková, Ing., Vladimír 

Bendák Ing., Dana Burešová, Zdeněk Donát, Alena Haldová, Mgr., Milan 

Hamáček, Renata Hartlová, Miroslav Jackmann, Mgr., David Janouch, 

Josef Kaplan, Ing, Alena Kaplanová, Mgr., Jaroslava Kholová, Mgr., Ilona 

Kohoutová, Martin Kopřiva, Lubomír Krof, Ivana Kubánková, Ing., 

Jaroslav Matějka, Mgr., Aleš Novák, Josef Novák, Ladislav Pokorný, 

Karel Průcha, Ing., Jaromír Průcha, Jitka Schovánková, Miroslav Sirůček, 

Petra Šádková, Ing., Dobroslav Šmidrkal, Milan Tichý, Šárka Trejbalová, 

Petr Vaníček, Petr Voženílek, Jaroslav Zikmund, Vladimír Žalman, Vít 

Vondruška, Jana Měsíčková, Mgr., Marie Horynová, Mgr., Jiří Drašar, 

Ing., Martin Havrda, Daniela Novotná, Bc, Miroslav Vosáhlo, David 

Bendák, Ing., Michaela Šafaříková, Pavel Novák, Miroslav Vaníček, 

Markéta Neyrinck, Ing., Petra Hrnčířová, Mgr. 

 

 

4. Pověření pracovníci se zavazují, že budou dodržovat zásady ochrany osobních údajů a těmi 

jsou: 

a. Informovat subjekt údajů o jeho právech a povinnostech správce údajů.  

b. Informovat subjekt údajů o stanoveném právní titulu, účelu zpracování a době 

zpracování jeho osobních údajů. 

c. Požadovat pouze takové osobní údaje, které jsou nutné pro výkon jejich činnosti. 

d. Evidovat osobní údaje pouze na určených dokumentech a v určených systémech. 

e. Nepředávat žádné osobní údaje neoprávněným osobám. 

f. Nevyužít osobní údaje pro osobní potřebu, pro potřebu jiné osoby nebo na jiné než 

služební / pracovní účely.  

 

5. Pověření pracovníci se zavazují, že budou zejména: 

g. Postupovat v souladu dle nařízení Evropské komise 679 / 2016 (GDPR) a všeobecně 

závaznými právními předpisy. 

h. Respektovat další povinnosti stanovené Správcem údajů ve vztahu ke zpracování, 

uchovávání a ochraně osobních údajů. 

i. V případě potřeby přenášet osobní data mimo server Bakaláři (seznamy apod.) pouze 

na určených flash discích a přenosných discích (viz příloha ke směrnici o vydaných 

záznamových zařízeních určeným pracovníkům školy). Osobní data nebudou ukládána 
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soukromých počítačích, ale pouze na stolních počítačích a přenosných počítačích 

vyspecifikovaných v této směrnici v bodu číslo 10. 

j. Zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných datech a osobních údajích ve vztahu k 

neoprávněným osobám. 

k. Zpracovávat osobní údaje zákonným způsobem a na základě pokynů Správce údajů, 

zejména ve vztahu k rozsahu, právnímu základu a účelu zpracování.  

l. V případě nejasností při zpracovávání osobních údajů informovat nadřízenou osobu či 

kontaktní osobu (případně Pověřence) s požadavkem na sdělení pokynů či vysvětlení 

nejasností.  

  

6. Správce údajů se zavazuje vést kompletní seznam Záznamů o činnostech zpracování ve vztahu 

ke své činnosti (čl. 30 nařízení 679/2016).  

 

7. Společnost se zavazuje nakládat s osobními údaji pouze ve vhodně zabezpečených budovách 

a místnostech. Vhodně zabezpečenými budovami a místnostmi jsou: 

 

Budovy a místnosti 

 Budova Dr.M. Tyrše 112 Nový Bydžov B1 s místnostmi Cvičná kuchyň, 

Kancelář ekonomického úseku NB, Kancelář ředitele školy, Kancelář ZŘ 

– Mgr. Dostálek Václav, Sborovna – Speciální pedagogika, Sborovna 

učitelů, Sklad Studijní oddělení 1, Sklad Studijní oddělení 2, Studijní 

oddělení asistentka ředitele, Učebna IKT. 

 Masarykovo náměstí 2 Nový Bydžov B2 s místnostmi Kabinet VOU 

Gastro oborů, Sborovna učitelů, Sborovna UOV, Sborovna UOV 

 Budova Revoluční 211 Nový Bydžov B3 s místnostmi Kabinet č. 2 

 - záznam z kamer, Kabinet č. 3, Kabinet VOU Elektro, Kancelář vedoucí 

školní jídelny, Knihovna - Cermat, Sborovna učitelů.  

 Hlušice 1 503 56 Dílny s místnostmi Autoškola, Přijímací kancelář OV 

HL, Sborovna UOV HL. 

 Hlušice 1 503 56 Domov mládeže s místnostmi Vychovatelna 

 Hlušice 1 503 56 Učební blok s místnostmi Kancelář prvního zástupce 

ŘŠ a zástupce ŘŠ pro TEČ, Kancelář EKO HL, Kancelář ZŘ TEO HL, 

Sborovna učitel 

 Na Švarcavě 504 01 Nový Bydžov - dílny s místnostmi Sborovna UOV 

 Nádražní 139/IV 503 61 Chlumec n.C. Gastro s místnostmi Sborovna 

UOV 

 

8. Při opuštění místnosti, kde se nachází osobní údaje, je pověřený pracovník povinen zabezpečit 

jednotlivá umístění a místnost proti vniknutí neoprávněných osob. 

 

9. Tištěné dokumenty a IT zařízení, které obsahují osobní údaje a s nimiž se aktuálně nepracuje, 

musí pověření pracovníci ukládat do k tomu určených úložišť. Těmito úložišti jsou: 

 

 

Úložiště 
Uzamykatelné skříně, šuplíky, rack skříně umístěných v budovách  

a místnostech uvedených v bodu č. 7. 
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Nepotřebné tištěné dokumenty s osobními údaji likvidovat v určených skartovacích zařízeních, 

která jsou umístěna v budovách: Dr.M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov Sborovna učitelů; 
Hlušice 1 503 56 Dílny Sborovna UOV HL; Hlušice 1 503 56 Učební blok Sborovna učitelů. 

 

 

10. Každé IT zařízení, na kterém se pracuje s osobními údaji, musí být opatřeno heslem a vhodně 

zabezpečeno (minimálně dostatečně zabezpečeno nebo fyzicky i elektronicky zabezpečeno 

s ohledem na přiměřenost), aby nedocházelo k úniku dat a případnému zneužití. Vhodně 

zabezpečenými IT zařízeními jsou: 

 

Vhodně zabezpečené 

IT zařízení 

Server Bakaláři, Datové úložiště Záznamové zařízení kamerového 

systému, Datové úložiště Záznamové zařízení kamerového systému, 

Stolní počítač Školní jídelna Nový Bydžov, Stolní počítač Pracovní 

stanice ZŘ pro TEČ, Stolní počítač Pracovní stanice vedoucí 

Ekonomického úseku, Stolní počítač Pracovní stanice Šafaříková, Stolní 

počítač Přijímací kancelář OV HL, Stolní počítač Pracovní stanice EKO HL 

Schovánková, Stolní počítač Pracovní stanice Rychterová, Notebook 

(Přenosný počítač) Notebook Helena Lucká, Notebook (Přenosný 

počítač) Notebook Mgr. Blažej, Notebook (Přenosný počítač) Notebook 

Ing. Kubánková, Server Waset Certicon, Notebook (Přenosný počítač) 

Notebook Voženílek 

 

 

11. Při opuštění pracoviště je pověřený pracovník povinen zabezpečit IT zařízení, a to uzamčením 

obrazovky s následným vyžadováním hesla, případně též vypnutím daného zařízení. 

 

12. Data s osobními údaji se Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 

zavazuje pravidelně zálohovat. Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 

112 zálohuje data pravidelně na následující zálohovací zařízení: 

 

 

Zálohovací zařízení 

Server Bakaláři, Externí disk pro zálohu Bakaláře, Server Moodle , WS 

Krejčová, Externí disk Dostálek, Notebook ŘŠ, Notebook Cvičná kuchyň, 

WS Školní jídelna, Notebook Vondruška GDPR, WS odbory, WS EKO 

Mzdy, WS EKO fakturace, WS EKO Hlavní účetní, Flash disk Ing. Šádková, 

Server systému JEKIS KÚKHK, Externí disk Krejčová, Server strava.cz VIS 

Plzeň, Flash disk Mgr. Lucká, Flash disk Mgr. Blažej, Flash disk Ing. 

Kubánková, Flash disk Voženílek 

 

 

13. Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 provozuje webové stránky 

http://skolabydzov.mozello.cz/, na které se zavazuje vložit informaci o zpracování cookies 

a webových službách, zásady zpracování osobních údajů na webových stránkách, informace o 

zpracování záznamů o činnostech zpracování, identifikaci správce údajů, jeho kontaktní údaje, 

případně další náležitosti vyplývajících ze zákonných povinností a detailní informace o právech 

subjektů údajů. Dále je povinností Správce veškerá místa, kde dochází na webu ke sběru 

osobních údajů, doplnit o informativní povinnost (informativní dodatek dle čl. 13 nařízení 

GDPR). 
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Webové stránky 

správce údajů 
http://skolabydzov.mozello.cz/ 

 

 

14. Správce údajů se zavazuje zpřístupnit Zásady zpracování osobních údajů dále v sídle 

společnosti v listinné podobě, na které se zavazuje vložit zejména informace o zpracování 

záznamů o činnostech zpracování, identifikaci správce údajů, jeho kontaktní údaje, případně 

další náležitosti vyplývajících ze zákonných povinností a detailní informace o právech subjektů 

údajů.  

 

15. Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 se zavazuje opatřit každý 

dokument a formulář, na kterém zahajuje zpracování osobních údajů fyzické osoby, doplnit 

informativním dodatkem (čl. 13 nařízení GDPR) o zpracování osobních údajů s odkazem na 

plné znění Zásad zpracování osobních údajů. 

 

16. Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 provozuje následující 

informační systémy, ve kterých eviduje osobní údaje.  

Informační systémy Bakaláři 

 

Všechny tyto informační systémy musí být zabezpečeny přístupovými právy a vhodně 

zabezpečeny proti neoprávněnému zneužití a přístupu. 

 

 

17. Veškeré informační systémy musí být zálohovány a zálohy musí být uloženy na zabezpečených 

místech.  

 

 

18. Každý dokument obsahující osobní údaje musí mít určen právní titul, účel zpracování a dobu 

zpracování. Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 eviduje osobní 

údaje na základě následujících právních titulů: 

 

Právní tituly užívané 

Správcem údajů 

Plnění smlouvy, Zákonná povinnost, Oprávněný zájem, Z úřední moci, 

veřejného zájmu, Souhlas, Výslovný souhlas 

 

 

19. Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 pracuje pro svou činnost s 

následujícími osobními údaji: 

 

Osobní údaje 

využívané Správcem 

údajů 

Jméno, Adresa, Příjmení, Rodné číslo, Telefon žáka, DIČ fyzické osoby, 

Číslo bankovního účtu, Číslo zaměstnance, Jméno a příjmení osoby, na 

kterou žádáme slevu, Rodné číslo osoby, na kterou žádáme slevu, 

Adresa zákonného zástupce, Jméno a příjmení zákonného zástupce, 

Údaje o znevýhodnění studenta, Dodací adresa, Email žáka, Číslo 
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občanského průkazu, Datum narození, Záznam kamerového systému - 

audio, video, fotografie, Hodnocení výsledků vzdělávání, Výchovná 

opatření, Zdravotní způsobilost k výkonu práce, Státní občanství, Email 

rodičů, Telefon zákonného zástupce, Email zaměstnance, Telefon 

zaměstnance, Zdravotní pojišťovna, Informace o srážkách ze mzdy, 

Informace o přiznaném důchodu, Informace o rodinných příslušnících, 

Rodinný stav, Dosažené vzdělání, Průběh předchozích zaměstnání, 

Informace o dalších dovednostech, Doklady o dosaženém vzdělání, 

Nemoci z povolání, Doba trvání pracovního poměru, Druh zranění, Druh 

pracovního poměru, Pohlaví, Posudek o bolestném, Výše příjmů, 

Zdravotní dokumentace, Jména a příjmení svědků, Jméno a příjmení 

pedagogického dozoru, Název právnické osoby, Sídlo právnické osoby, 

DIČ právnické osoby, IČ právnické osoby, Osoby oprávněná jednat, IČ 

fyzické osoby, Email, Telefon, Registrační značka vozidla, Místo 

narození, Rodné příjmení, Doba pracovní neschopnosti, Ošetřování 

člena v domácnosti, Doba mateřské a rodičovské dovolené, 

Neomluvené dny zaměstnance, Doba pracovního volna bez náhrady 

příjmů, Další dny omluvené nepřítomnosti v zaměstnání, Rodné číslo 

rodinných příslušníků, Údaje o výši nezdanitelných částek, Výše 

sražených částek, Výše půjček FKSP 

 

20. Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 může předávat osobní údaje 

svým smluvním partnerům (zpracovatelům). Takto předávané osobní údaje jsou definované 

v rozsahu záznamů o zpracování osobních údajů. Těmito zpracovateli jsou: 

 

 

Zpracovatelé Správce 

údajů 
Miroslav Vosáhlo, Ing. David Bendák 

 

 

21. Organizace je povinna sjednat s těmito zpracovateli dodatek ke smlouvě, případně smlouvu o 

nakládání s předávanými osobními údaji ve smyslu ochrany osobních údajů (čl. 28 nařízení 

GDPR) a provádět případnou kontrolu dodržování zásad ochrany osobních údajů u těchto 

zpracovatelů.  

 

22. Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 může předávat osobní údaje 

také příjemcům. Takto předávané osobní údaje jsou definované v rozsahu záznamů  

o zpracování osobních údajů. Těmito příjemci jsou: 

 

 

Příjemci osobních 

údajů Správce údajů 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Národní ústav pro vzdělávání, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání, Školská zařízení, Pojišťovna Kooperativa, 

Zdravotní pojišťovny, Oblastní inspektorát práce, Česká školní inspekce, 

Registr smluv, Okresní soud Hradec Králové, Exekutorský úřad Hradec 

Králové, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Česká 

správa sociálního zabezpečení, Soud a Exekuční kancelář dle 
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rozhodnutí, Penzijní fondy, Poskytovatel dotace, Právnické osoby, 

kancelář ECDL-CZ, ČSKI 

 

 

23. Jako bezpečnou či zabezpečenou formu předávání osobních údajů Střední škola technická a 

řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 zvolila následující možnosti: 

 

Způsoby předávání 

dat 

Předání probíhá v místě organizace, Pracovní e-mail, Datová schránka, 

Dopis, Doporučený dopis, Datový nosič, Cloud, webové úložiště 

 

 

24. Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 se zavazuje: 

a. Po uplynutí doby zpracování osobních údajů provést bezpečnou likvidaci osobních 

údajů. 

b. Provádět pravidelná školení pověřených pracovníků, alespoň 1x ročně. O této 

skutečnosti se vyhotoví průkazný zápis.  

c. Provádět kontrolu dodržování pravidel ochrany osobních údajů, alespoň 1x ročně, 

reagovat na zjištění a hrozby, provádět optimalizaci procesu zpracování, uchování  

a zabezpečení osobních údajů a zaznamenávat změny. 

d. Vést evidenci o požadavcích subjektů údajů, zejména na výmaz, opravu a o námitkách 

proti zpracování a evidenci žádostí o poskytnutí informací. Dále se zavazuje vést 

evidenci písemností týkajících se reakcí a odpovědí na zpracování osobních údajů 

fyzických osob. 

e. Vést evidenci bezpečnostních incidentů a nápravných opatření. V případě, že by mělo 

dojít, případně dojde, k vážnému bezpečnostnímu incidentu, uvědomí každý 

zaměstnanec, který zjistí takovou skutečnost, odpovědnou osobu organizace, která má 

na starosti ochranu osobních údajů v organizaci a ta zajistí další postup.  

 

25. Organizace je v případě zjištění závažného bezpečnostního incidentu povinna hlásit každý 

takový bezpečnostní incident dozorovému orgánu nejpozději do 72 hodin od takového zjištění.  

Každý zaměstnanec včetně Správce ICT je povinen ohlásit starostovi jakoukoliv událost, která 

má nebo by mohla mít vliv na bezpečnost OÚ. 

Správce údajů dokumentuje tato oznámení v Knize incidentů včetně skutečností týkajících se 

daného porušení a příčin, jejich odstranění a přijetí nápravných/preventivních opatření. 

Správce údajů provádí ve spolupráci s POOÚ kategorizaci všech incidentů takto: 

 Incident - je jedna nebo více nechtěných nebo neočekávaných událostí, u kterých existuje 

pravděpodobnost kompromitace činnosti a možného ohrožení bezpečnosti OÚ bez 

zjevného dopadu na subjekty OÚ, 

 závažný incident - je incident s velkou pravděpodobností následku, nebo následkem pro 

práva a svobody subjektů dotčených OÚ. 

 POOÚ je povinen bezodkladně a vhodným způsobem ohlásit každý závažný incident v 

oblasti zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu (ÚOOÚ) nejpozději do 72 hod. od 

zjištění incidentu. Ohlášení porušení ochrany osobních údajů se podá na formuláři, viz 

příloha č. 3 nebo pomocí webového formuláře ÚOOÚ. 
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 Správce údajů je povinen bezodkladně a vhodným způsobem ohlásit každý závažný 

incident v oblasti zabezpečení OÚ postiženým subjektům údajů. Oznámení není nutné při 

splnění podmínek čl. 34, odst. 3 GDPR. 

 

26. Každý subjekt údajů, fyzická osoba má právo na informaci o evidovaných osobních údajích 

k jeho osobě. Pokud taková osoba využije svého práva, postoupí se tato žádost odpovědné 

osobě, která zajistí informativní povinnost nejpozději do 30 dnů. Střední škola technická a 

řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 bude přihlížet k přiměřenosti a četnosti takových 

žádostí od stejného žadatele. O této skutečnosti se provede záznam s udáním data žádosti, 

jména žadatele, popisu řešení a s uchováním následné přílohy kopie odpovědního dopisu 

žadateli pro další průkaznost. 

 

 

27. Subjekt údajů má právo na opravu evidovaných osobních údajů ke své osobě. Pokud dojde 

k požadavku na opravu, bude taková oprava provedena s přihlédnutím k dalším okolnostem a 

možnostem. O této skutečnosti se provede průkazný záznam. 

 

 

28. Subjekt údajů má právo na výmaz evidovaných osobních údajů, které byly uděleny souhlasem 

nebo výslovným souhlasem, případně těm, kterým vypršela doba pro zpracování nebo pokud 

organizace uzná, že je již není třeba dále zpracovávat. O této žádosti a případném výmazu 

osobního údaje se provede průkazný záznam s udáním data žádosti, jména žadatele, popisu 

řešení a zajištěním, že požadovaný údaj bude skutečně vymazán pro budoucí zpracování ze 

všech aktivních systémů.  

 

 

29. Subjekt údajů má právo na námitku ke zpracování osobních údajů. Pokud námitku podá, je 

Správce povinen provést úkony nebo zavést opatření vedoucí k omezení zpracování osobních 

údajů uvedených v námitce. O této skutečnosti bude proveden průkazný záznam s datem 

žádosti, jménem žadatele a popisem řešení pro případnou kontrolu.  

 

30. Kontrolní činnost 

1. Správce údajů průběžně kontroluje vedení záznamů a způsob zpracování OÚ a dodržování 

pravidel. 

2. Kontrolu a monitoring ICT činností provádí zástupci ředitele a pověřená osoba kontrolou. 

31. Posouzení shody a řízení rizik 

 

31.1 Posouzení shody zpracování 

Správce údajů provádí posouzení shody účelu zpracování s rozsahem a způsobem zpracování u 

každé agendy. Posouzení umožňuje zejména přijímání dostatečných opatření ke zmírnění rizika 

zpracování. K posouzení si vyžádá stanovisko Pověřence pro ochranu osobních údajů. 
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1. Prvotní posouzení 

V rámci posouzení úrovně rizika je nutné přihlížet k povaze, rozsahu, kontextu a účelům 

zpracování a zhodnotit, jestli zpracování představuje vysokou pravděpodobnost rizika pro práva a 

svobody fyzických osob. Je prováděno pro všechny agendy a je posuzováno, zda jde o: 

a. systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, které je 

založeno na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a na němž se zakládají rozhodnutí, 

která vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám právní účinky nebo mají na fyzické osoby podobně 

závažný dopad, 

b. rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů, 

c. rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů, 

d. zpracování, které ÚOOÚ označil, jako rizikové a 

e. zpracování, u kterého existuje pravděpodobnost, že bude mít za následek vysoké riziko pro 

práva a svobody fyzických osob. 

Škála posouzení vlivu: 

Hodnota rizika zpracování Popis hodnocení 

Nízké Pokud není splněna žádná z výše uvedených podmínek (písm. a – e) 

Vysoké Pokud je splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek (písm. a – e) 

 

Výsledky posouzení 

Pokud jsou zaznamenaná vysoká rizika, musí být přijímána účinná opatření pro snížení 

rizikovosti při zpracování OÚ podle následující kapitoly „Analýza bezpečnostních rizik“. 

2. Následné posouzení 

Následné posouzení se provádí vždy při významných změnách ve způsobu zpracování a rozsahu 

zpracování OÚ, nejméně však 1x/3roky. 

31.2 Analýza bezpečnostních rizik 

Analýza rizik posuzuje bezpečnost při zpracování OÚ u všech oblastí, které jsou uvedeny ve 

Strategii rozvoje ICT. Za analýzu bezpečnostních rizik odpovídá správce údajů. Provádí ji vždy, 

pokud je při posouzení vlivů na zpracování OÚ  (viz předchozí kapitola) zjištěné vysoké riziko nebo 

alespoň 1x/rok. 

1. Analýza rizik musí zohlednit hrozby působící na bezpečnost informací a posoudit slabá místa 

(úroveň zranitelnosti) v technickém a organizačním zabezpečení. 

2. Pokud nejsou u jednotlivých oblastí zjištěna slabá místa v zabezpečení, je riziko hodnocené 

jako „Nízké“, které lze akceptovat, v opačném případě jako „Vysoké“. Na vysoká rizika jsou 

realizována opatření pro jejich snížení. Přijímaná opatření musí být přiměřená možnostem školy a 

souměřitelná s cenou dopadů. 
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3. Pokud je i po přijetí možných opatření (technická, organizační) riziko hodnocené jako vysoké, 

musí být takové zpracování konzultováno s dozorovým orgánem (ÚOOÚ). Konzultace s dozorovým 

úřadem předchází (pokud je to možné) zpracování OÚ, tzv. předchozí konzultace. 

31.3 Interní audit 

Interní audit provádí Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo správcem údajů pověřená 

osoba. IA má za účel prověření procesů a plnění pokynů pro zpracování osobních údajů a ověření 

dodržování přijatých technicko-organizačních opatření. O provedeném auditu musí být vyhotoven 

zápis s vyznačením návrhů pro zlepšení. 

 

 

 

Vydáno dne čtvrtek, 24. května 2018 

Ředitel školy Mgr. Vladimír Blažej 

Podpis Mgr. Vladimír Blažej v.r. 
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Příloha č. 1 Odpověď na žádost subjektu OÚ 
 

Odpověď na žádost subjektu OÚ 

Adresát - subjekt OÚ  

Žádost podána dne  

Popis žádosti / 

požadavku subjektu OÚ 

 

Odpověď – sdělení 

správce osobních údajů  

 

Zdůvodnění sdělení  

Seznam příloh  

 

Zpracoval  Dne  
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Příloha č. 2 Ohlášení porušení ochrany osobních údajů 
Ohlášení porušení ochrany osobních údajů 

Správce osobních 

údajů 

 

Jméno a kontaktní 

údaje pověřence 

 

Popis incidentu/jeho 

povahy 

 

Popis 

pravděpodobných 

důsledků 

 

Popis příčin  

Důvod odkladu 

zaslání oznámení 

(déle než 72 hod) 

 

Popis přijatých 

opatření 

 

Kategorie OÚ  
Přibližný počet dotčených 

subjektů 
 

Datum a čas vzniku  
Přibližný počet dotčených 

záznamů 
 

 

Zpracoval  Dne  

 


