Pojmenování a
popis agendy /
Personální
parametr
agenda
zpracování
Osobních údajů
Jsem správcem
nebo
zpracovatelem?
Pokud
Správce
zpracovatelem pro jakého
správce?
(konkrétní
označení)
Účel zpracování Personální agenda
Kategorie
subjektu údajů
(fyzických osob,
jichž se údaje
týkají)

Mzdová agenda

identifikační,
kontaktní,
zdravotní stav

Příjemce
zaměstnanci, ČŠI,
osobních údajů kontrolní orgán
nebo kategorie Olomouckého
příjemců
kraje, Úřad práce
Doba uchování
osobních údajů 5-45 let

Zápis MŠ

Třídní knihy

Evidence
stravování

Školní družina

Matrika

Smluvní agenda

Úrazy dětí a
žáků

Zápisy z rad

Správce

Správce

Správce

Správce

Správce

Správce

Správce

Správce

Kombinace
Správce+Zpracovat
el

Správce

Mzdová agenda

Zápis ZŠ

Zápis MŠ

Třídní knihy

Evidence
stravování

Matrika

Školní družina

Smluvní agenda

Úrazy dětí a žáků

Zápisy z rad

zaměstnanci,
uchazeči o
zaměstnání,
účastníci výchovné
komise
zaměstnaci

Kategorie
osobních údajů jmenné, adresní,

Zápis ZŠ

žáci, zákonní
zástupci

děti, zákonní
zástupci

zaměstnanci, ČŠI,
kontrolní orgán
Olomouckého
kraje, Úřad práce

jmenné, adresní,
identifikační,
kontaktní,
zdravotní stav
pedagogičtí
zaměstnanci, ČŠI,
kontrolní orgán
Olomouckého
kraje

jmenné, adresní,
identifikační,
kontaktní,
zdravotní stav
pedagogičtí
zaměstnanci, ČŠI,
kontrolní orgán
Olomouckého
kraje

jmenné, adresní,
kontaktní
pedagogičtí
zaměstnanci, ČŠI,
kontrolní orgán
Olomouckého
kraje

jmenné, adresní,
identifikační,
kontaktní
vedoucí školní
stravovny,
kontrolní orgán
Olomouckého
kraje, hygiena

5-45 let

3-20 let

3-20 let

10 let

1-10 let

jmenné, adresní,
identifikační,
kontaktní,
zdravotní stav

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

žáci, děti

jmenné, adresní,
identifikační,
kontaktní,
zdravotní stav

ČŠI
1-45 let

žáci, zákonní
zástupci

smluvní strany

žáci, zaměstnanci
školy

jmenné, adresné,
identifikační,
kontaktní
ČŠI, kontrolní
orgán
Olomouckého
kraje, ředitelka
školy

jmenné, adresné,
identifikační,
kontaktní
finančí úřad, ČŠI,
kontrolní orgán
Olomouckého
kraje

jmenné, adresní,
identifikační,
kontaktní,
zdravotní stav
Zdravotní
pojišťovny,
zákonní zástupci,
ČŠI, pojišťovna
školy

3-10 let

10 let

10 let

Zdravotn
í
dokume
ntace
žáků

Testování na
COVID-19

Správce

Správce

Zdravotní Evidence výsledků
dokument
testování na
ace žáků
COVID-19

žáci,
pedagogič
tí
žáci, pedagogičtí
zaměstna
zaměstnanci školy nci školy

děti, žáci,
zaměstnanci

jmenné

jmenné,
adresní,
Jmenné, datum
identifikač
narození, výsledek
ní,
testu
kontaktní,
zdravotní
stav

ČŠI

ČŠI

5 let

orgány ochrany
veřejného zdraví,
zdravotní
pojišťovny

10 let

3 měsíce

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

NE

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

c

c

c

c

Zákon č. 561/2004
Sb.,školský zákon §
29

Zákon č. 561/2004
Zákon č. 561/2004 Zákon č. 561/2004
Sb., školský zákon Vyhláška č.
Sb.,školský zákon Sb.,školský zákon
§ 135, § 119
364/2005 Sb., o
§28, písm c)
§28, písm c)
vedení
Vyhláška č.
Zákon č. 561/2004
Zákon č. 250/2000 dokumentace škol 74/2005 Sb., o
Sb., školský zákon
Zákon č 500/2004 Zákon č 500/2004
Sb., o
a školských
zájmovém
§ 28
Sb., správní řád §§ Sb., správní řád §§
rozpočtových
zařízení a školní
vzdělání, § 9/5
37/2 (podání), 45, 37/2 (podání), 45,
pravidlech
matriky a o
67, 68, 69
67, 68, 69
územních
předávání údajů z
rozpočtů § 33b
dokumentace škol
a školských
zařízení a ze školní
matriky § 1, 1a

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

Zákon č.
561/2004
Sb.,školsk
ý zákon, §
2

Vyhláška č.
64/2005 Sb., o
evidenci úrazů
dětí, žáků a
studentů §§ 1,2

Zákon č. 561/2004
Sb.,školský zákon
§28, písm b)

Není třeba vyplnit
buňku.

Není třeba vyplnit
buňku.

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

smluvní

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

smluvní

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

Pokud se údaje
nezískaly od
subjektu údajů a
jejich získání
není uloženo
zákonem, jaký je
zdroj osobních
údajů?

X

personální agenda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zda dochází k
automatizované
mu rozhodování,
včetně
profilování,
pokud ano,
informace o tom

není třeb vyplnit
buňku

Vyhláška
č.
Zákon č. 262/2006
Zákon č. 561/2004 48/2005
Sb., zákoník práce
Sb.,školský zákon, Sb., o
§ 103/1/i, 103/3, §
§ 28 odst. 1 písm. základním
105/3, § 106
h)
vzděláván
ía
Zákon č. 309/2006
některých
Sb., o zajištění
náležitost
dalších podmínek
ech plnění
bezpečnosti a
povinné
ochrany zdraví při
školní
práci §§ 10, 10a -->
docházky
prováděcí vyhlášky
§2
a nařízení vlády č.
201/2010 Sb. § 2
(evidence úrazů)

§ 101 a násl.
zákona č.
262/2006 Sb.,
zákoník práce, § 2
odst. 2 písm. m)
zákona č. 94/2021
Sb. o
mimořádných
opatřeních při
epidemii
onemocnění
COVID-19[1] a
mimořádné
opatření obecné
povahy
Ministerstva
zdravotnictví

