Pojmenování a
popis agendy /
Personální
Evidence
parametr
Mzdová agenda Zápis ZŠ
Zápis MŠ
Třídní knihy
agenda
stravování
zpracování
Osobních údajů
Jsem správcem
nebo
zpracovatelem?
Pokud
Kombinace
Kombinace
Kombinace
Kombinace
Správce
Správce+Zpracovat Správce+Zpracovat Správce+Zpracovat
Správce
zpracovatelem - Správce+Zpracovat
el
el
el
el
pro jakého
správce?
(konkrétní
označení)
Účel zpracování Personální agenda
Kategorie
subjektu údajů
(fyzických osob,
jichž se údaje
týkají)

Mzdová agenda

zaměstnanci,
uchazeči o
zaměstnání,
účastníci výchovné
komise
zaměstnaci

Jméno, příjmení,
datum narození,
bydliště,pozice

Třídní knihy

Jméno, příjmení,
datum narození,
bydliště,telefon,
pojišťovna, RČ,
zdravotní stav,
jméno, příjmení
zákonného
zástupce
pedagogičtí
zaměstnanci, ČŠI,
kontrolní orgán
Olomouckého
kraje

jméno, přijmení,
telefon
rodičů,docházka,
zápis učiva, akce
školy
pedagogičtí
zaměstnanci, ČŠI,
kontrolní orgán
Olomouckého
kraje

jméno, přijmení,
datum narození,
bydlišt, telefon,
svolení k inkasu
vedoucí školní
stravovny,
kontrolní orgán
Olomouckého
kraje, hygiena

3-20 let

10 let

1-10 let

Jméno, příjmení,
pozice pracovní,
pojišťovna, RČ,
plat, evidence
PN,ŘD,SV,OČR,
srážky ze mzdy

zaměstnanci, ČŠI,
kontrolní orgán
Olomouckého
kraje, Úřad práce

zaměstnanci, ČŠI,
kontrolní orgán
Olomouckého
kraje, Úřad práce
5-45 let

3-20 let

Správce

Evidence
stravování

děti, zákonní
zástupci

číslo účtu,
zdravotní stav,
výpis z rejstříku
trestů, stav, plat,
platnost PS

Doba uchování
osobních údajů 5-45 let

Zápis MŠ

žáci, zákonní
zástupci

Jméno, příjmení,
datum narození,
bydliště,telefon,
pojišťovna, RČ,
zdravotní stav,
jméno , přjmení
zákonného
zátupce
pedagogičtí
zaměstnanci, ČŠI,
kontrolní orgán
Olomouckého
kraje

Kategorie
pracovní, telefon,
osobních údajů pojišťovna, RČ,

Příjemce
osobních údajů
nebo kategorie
příjemců

Zápis ZŠ

Školní družina

Matrika

Matrika

zaměstnanci, děti, žáci, zákonní
žáci, cizí strávníci zástupci

žáci, děti

jmenná, datum
narození, RČ,
adresná, evidence
známek, docházky,
žáci, zákonní
zástupci, podpůrná
opatření, počet let
splněné školní
docházky,
zameškané hodiny

Smluvní agenda

Úrazy dětí a
žáků

Zápisy z rad

Zdravotní
dokumentace
žáků

Kombinace
Kombinace
Kombinace
Kombinace
Kombinace
Správce+Zpracovat Správce+Zpracovat Správce+Zpracovat Správce+Zpracovat Správce+Zpracovat
el
el
el
el
el

Školní družina

žáci, zákonní
zástupci

ČŠI

jmenná, evidence
docházky,
zameškané dny,
evidence v
kroužcích
ČŠI, kontrolní
orgán
Olomouckého
kraje, ředitelka
školy

1-45 let

3-10 let

Smluvní agenda

Úrazy dětí a žáků

Zápisy z rad

Zdravotní
dokumentace žáků

žáci, zaměstnanci
školy

žáci, pedagogičtí
žáci, pedagogičtí
zaměstnanci školy zaměstnanci školy

jmenné, adresné,
jmenné, prospěch, identifikační,
chování, opatření kontaktní

finančí úřad, ČŠI,
kontrolní orgán
Olomouckého
kraje

jmenné, adresné,
identifikační,
kontaktní
Zdravotní
pojišťovny,
zákonní zástupci,
ČŠI, pojišťovna
školy

ČŠI

ČŠI

10 let

10 let

5 let

10 let

smluvní strany

jmenné, adresné,
identifikační,
kontaktní

Předávají se
osobní údaje
mimo EU? Pokud
ano, podrobnosti
o předání

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Právní titul účelu
zpracování dle čl.
6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění
smlouvy
c) splnění právní
povinnosti
d) nezbytné pro
ochranu životně
důležitých zájmů
subjektu
e) splnění úkolu
prováděného ve
veřejném zájmu
či při výkonu
veřejné moci na
základě pověření
f) oprávněný
zájem
příslušného
správce či třetí
strany

b

b

c

c

c

c

c

c

b

b

b

b

Není třeba vyplnit
buňku.

Není třeba vyplnit
buňku.

Není třeba vyplnit
buňku.

Právní základ pro
zpracování (pro
případ titulu dle
čl. 6 odst. 1 písm.
c), e), f) + v
případě písm. f)
oprávněné zájmy
správce nebo
Není třeba vyplnit Není třeba vyplnit
třetí strany
buňku.

buňku.

není třeb vyplnit
buňku

Školský zákon

Školský zákon

Školský zákon

Školský zákon

Školský zákon

Školský zákon

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

smluvní

smluvní

smluvní

smluvní

X

personální agenda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Zda poskytování
osobních údajů
je zákonným či
smluvním
požadavkem, zda
subjekt údajů má
povinnost OÚ
poskytnout +
důsledky
neposkytnutí

smluvní

Pokud se údaje
nezískaly od
subjektu údajů a
jejich získání
není uloženo
zákonem, jaký je
zdroj osobních
údajů?
Zda dochází k
automatizované
mu rozhodování,
včetně
profilování,
pokud ano,
informace o tom

