Nakládání s osobními údaji - Základní škola Vela s.r.o.
1. Vymezení základních pojmů
1.1 Škola bude správcem osobních údajů žáka a zákonných zástupců za účelem realizace
smluvního vztahu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (dále jen: “GDPR”).

1.2 Termíny "správce dat", "zpracovatel dat", "osobní údaje", "zpracování", "odpovídající technická a
organizační opatření" použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR.

2. Jaké osobní údaje škola o žákovi a zákonných zástupcích spravuje:
Email, adresa, číslo bankovního účtu, korespondenci (např. přes email, informační systém),
dobrovolné odpovědi zákonných zástupců v dotaznících školy, materiály vzniklé při výuce.

3. Co s daty škola dělá, jak je zpracovává
3.1 Zpracováním osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu se rozumí zpracování údajů
v nezbytném rozsahu pro plnění Smlouvy o vzdělávání. Za tímto účelem budou v nezbytném
rozsahu zpracovávány identifikační a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění
vzdělávání. V případě, že zákonný zástupcel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem
nesouhlasí, nelze uzavřít smlouvu.

3.2 Marketingovým využitím údajů se rozumí pouze využití kontaktních údajů zákonného
zástupce za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se chodu školy (např. Informační emaily ze
školy). Výše uvedené osobní údaje poskytuje zákonný zástupce dobrovolně a souhlasí s jejich
zpracováním.

3.3 Souhlas platí rovněž pro školou pověřené zpracovatele, jejichž služby škola využívá pro
zajištění chodu – např. poskytovatelé serverové infrastruktury, zálohování dat, externí
spolupracovníci a zaměstnanci. S každým takovým subdodavatelem má škola uzavřenou smlouvu
zavazující subdodavatele k dodržování podmínek v této smlouvě o vzdělávání, resp. tomto
dodatku. Škola může do zpracování zapojit subdodavatele, pokud ten splňuje nároky shodné s
ustanoveními této smlouvy.

3.5 Škola se zavazuje neposkytovat bez zvláštního, přímého souhlasu zákonného zástupce jeho
data a data žáka třetím stranám ke komerčním účelům. Tento souhlas může zákonný zástupce
dát například zaškrtnutím formuláře, v emailu, nebo jiné komunikaci se školou.
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4. Práva zákonného zástupce
4.1 Zákonný zástupce má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o
zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu.

5. Ostatní
5.1 Zákonný zástupce se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které
by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a
poskytnout škole součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.
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