Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o.
Energetiků 144, Orlová – Lutyně, 735 14
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108,
se sídlem Energetiků 144, Orlová – Lutyně, 735 14

Informační memorandum k GDPR
(General Data Protection Regulation)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Vybrané definice GDPR:
Správce
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám
nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
Zpracovatel
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který
zpracovává osobní údaje pro správce.
Příjemce
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou
osobní údaje poskytnuty. Jsou to instituce, které osobní data od Správce přijímají: např.
zřizovatel, kraj, MŠMT, ČŠI, zpracovatel mezd atd.
Uživatel osobních údajů
Uživatelem osobních údajů jsou zaměstnanci používající spravované osobní údaje k plnění
svých pracovních povinností.
Pověřenec:
Pověřenec osobních údajů je jmenován ředitelem školy a představuje konkrétní osobu
zodpovědnou za plnění těchto úkolů:
- poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům
v oblasti GDPR,
- informovat, radit, analyzovat a vydávat doporučení, jak v praxi postupovat,
- monitorování souladu se směrnicí školy a nařízením GDPR,
- kontrola, zda jsou interní procesy ve škole nastaveny v souladu s GDPR,
- vedení centrální evidence zpracování osobních údajů a její aktualizaci,
- rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků
zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů,

-

zajištění pravidelného testování, posuzování a hodnocení v oblasti ochrany osobních
údajů,
zajištění monitoringu legislativních změn,
průběžný dohled a monitoring již zavedených opatření,
spolupráce s dozorovým orgánem, komunikace s Úřadem na ochranu osobních údajů
je kontaktním místem pro subjekty údajů – subjekty se na Pověřence mohou obracet
ve všech záležitostech související se zpracováním jejich osobních údajů,
působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se
zpracování.

Jmenovaný pověřenec: RNDr. Michaela Masná, Ph. D.
Kontakt:
Tel.: 596 514 400
E-mail: alechima36@gmail.com
Zásady zpracování osobních údajů:
-

zásada zákonnosti,
zásada korektnosti a transparentnosti zpracování,
zásada účelového omezení shromažďování osobních údajů,
zásada minimalizace zpracovávání osobních údajů,
zásada přesnosti osobních údajů,
zásada omezeného uložení OÚ,
zásada integrity a důvěrnosti zpracování,
zásada odpovědnosti.

Účel a zákonnost zpracování osobních údajů:
-

splnění či uzavření smlouvy,
splnění právní povinnosti,
ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů anebo jiné fyzické osoby,
úkol prováděný ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
oprávněné zájmy příslušného správce anebo třetí strany,
souhlas subjektu údajů.

Doba zpracování osobních údajů:
-

po dobu studia,
po dobu definovanou příslušnou legislativou,
po dobu trvání pracovně-právního vztahu,
po dobu odebrání souhlasu.

Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů může uplatnit:
- právo na informace o zpracování OÚ,
- právo na přístup k OÚ,
- právo na opravu,
- právo na vyžádaný výmaz jeho OÚ,
- právo na omezení zpracování,
- právo na přenositelnost OÚ,
- právo vznést námitku,

-

právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodnutí.

V Orlové - Lutyni 25. 5. 2018

Mgr. Pavel Michelsohn
ředitel školy

