
Informace o zpracování osobních údajů 

Česká zahradnická akademie Mělník, příspěvková organizace, zajišťuje výchovu a vzdělávání žáků na středoškolském stupni, v učňovském 
odborném vzdělávání a na vyšší odborné škole. 
 
1. Z toho důvodu zpracovává při své činnosti osobní údaje fyzických osob, zejména 
 v oblastech: 

 Přijímacího řízení do 1. ročníku 

 Zajištění vzdělávání SŠ, SOU, VOŠ 

 Zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe, odborné exkurze 

 Zapojení do odborných soutěží 

 Zapojení do projektů OP EU 

 Zapojení do projektu Erasmus+ 

 Zajištění stravování 

 Zajištění ubytování 
 

2. Zpracovávané osobní údaje (identifikátory) v oblastech uvedených činností: 

 Jméno, příjmení  

 Datum narození 

 Rodné číslo 

 Adresa trvalého pobytu 

 Státní příslušnost 

 Místo narození 

 Číslo a platnost občanského průkazu 

 Číslo a platnost cestovního dokladu (pasu) 

 Číslo bankovního účtu (stravování) 

 Audiovizuální záznam, fotografie  

 Telefonní číslo 

 Emailová adresa 

Ve škole dochází ke zpracování níže uvedených zvláštních (citlivých) osobních údajů: 

 Specifické potřeby učení žáka, studenta 

 Informace o individuálním studijním plánu 

 Pedagogická podpora 

 Informace o kategorii osob se zdravotním postižením a omezením 

3. Zpracování probíhá za účelem: 

 Splnění právní povinnosti správce  

 Splnění smlouvy 

 Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu a   podle zvláštních zákonů 

 Oprávněných zájmů správce 

 

4. Práva subjektu 
 
V některých případech mohou být osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu, který vyjadřuje konkrétní, 
informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o 
možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Při  zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování. 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektu má tento právo na přístup k jeho osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování, vznést námitku, uplatnit právo nepřenositelnost údajů a další práva podle nařízení (GDPR). 
Požadavky subjektu budou posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení. 
 V případě nesouhlasu subjektu s vypořádáním, má tento právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů. 
 
5. Způsob  zabezpečení a uchování osobních údajů 
Správce nastavuje  vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil potřebnou úroveň zabezpečení osobních údajů. 
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu pro jednotlivé účely zpracování. 
Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo uchovány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem školy. 


