
Správce osobních údajů Odpovědná osoba

ČINNOST ZPRACOVÁNÍ

název agendy

dílčí účely

právní titul zpracování  (článek 

6 odst. 1 Obecného nařízení)

právní základ

kategorie subjektů osobních 

údajů

kategorie osobních údajů

zpracovávané osobní údaje

zvláštní kategorie osobních 

údajů

Získávání osobních údajů

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí ou

důsledky neposkytnutí osobních 

údajů

Příjemci nebo kategorie 

příjemců 
předává se mimo EU

Zpracovatel

Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

právo na přístup ano přenositelnost údajů ne

právo na opravu ano právo na námitku ne

právo na výmaz omezení zpracování ano

právo odvolat souhlas ne právo podat stížnost ano

splnění požadavků pro účast na zotavovací akci

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (kniha ubytovaných)

externí organizátor akce - v minimálním nezbytném rozsahu pro naplnění účelu

dokumentace akcí   5 let není prováděno

pouze od subjektu údajů

dodržení zíkonných požadavků nelze umožnit účast na akci

smuvní požadavek porušení ustanovení zákona

organizátor  akce - pro účely plnění 

povinností dle zákona o místních 

poplatcích

nepředává se

ŽÁK ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

jméno  a příjmení jméno a příjmení

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

postup při uplatnění práv na www.zsnuselska.cz

datum narození trvalý pobyt 

údaje o zdravotní způsobilosti 
právní titul pro zpracování zvláštních kategorií ou: dle čl. 9 odst. 2 

písm. g) - zpracování je nezbytbé z důvodu významného veřejného 

zájmudle povahy akce

trvalé bydliště doručovací adresa

státní příslušnost kontaktní telefon a email

zdravotní pojišťovna

vyhláška č. 53/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží  v zájmovém vzdělávání

NE před uplynutím skartační lhůty

poznámka

vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Základní škola Havlíčkův Brod                                                        

Nuselská 3240

Mgr. Milena Popelová - ředitelka 

školy

ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍCH  AKCÍ

sportovní kurz, lyžařský kurz

plavecký výcvik

organizace školních  akcí

školní výlet a exkurze

organizace mimoškolních akcí (soutěže, olympiády apod.)

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                                                                     

písm. e) plnění úkolu ve veřejném zájmu

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon


