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Prohlášení o ochraně osobních údajů žáků - Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní 

jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325,  

Štefánikova 325, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

1. Podle ustanovení článků 12,13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů (GDPR) je Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, 

Štefánikova 325, 530 43 Pardubice správcem osobních údajů žáků. Tyto jsou shromažďovány  

a zpracovávány v souvislosti s poskytováním vzdělávání podle příslušných právních předpisů. Archivace  

a skartace je dána spisovým řádem školy. 

2. Informace o shromažďovaných a zpracovávaných údajích 

● Přijímací řízení 

Osobní údaje uchazeče: jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu 

(adresa pro doručování), informace o zdravotní způsobilosti, případně znevýhodnění.  

Osobní údaje zákonného zástupce: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu (adresa pro 

doručování), ID datové schránky, kontaktní údaje. 

● Školní matrika žáků 

Osobní údaje žáka: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození, 

místo trvalého pobytu (místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince), 

kontaktní údaje, údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu 

a výsledcích vzdělávání ve škole, údaje o znevýhodnění podle § 16 školského zákona a další údaje  

a doporučení s tímto související, další potřebné údaje, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

údaje o maturitní zkoušce, datum ukončení vzdělávání a údaje o něm. 

Osobní údaje zákonného zástupce: jméno a příjmení, místo trvalého pobytu (místo pobytu na 

území České republiky podle druhu pobytu cizince), adresa pro doručování písemností, kontaktní 

údaje. 

 

● Další pedagogická dokumentace 

 (třídní knihy, třídní výkazy, zápisy z porad, kniha úrazů, žádosti žáka nebo zákonného zástupce a další)  

Osobní údaje žáka: údaje ze školní matriky a dále údaje o docházce, klasifikaci, výsledcích 

vzdělávání, průběhu a výsledcích jednání s žákem a zákonnými zástupci a další údaje, které by mohly 

ovlivnit vzdělávání žáka. 

● Stravování žáků 

Osobní údaje žáka: jméno a příjmení, třída, bankovní spojení, číslo telefonu.  

Stravovací služby žákům školy poskytuje ŠJ při ZŠ Štefánikova a jsou uskutečňovány na základě přihlášky 

ke stravování. Přihlášku žák obdrží ve škole a vyplněnou ji odevzdává buď ve škole (ta ji předá ŠJ) nebo 

přímo ve ŠJ. Správcem osobních údajů žáka je školní jídelna. 
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● Prezentace školy 

 Škola informuje žáka a zákonného zástupce o tom, že pořizuje: 

a) fotografie (videa) ze školních akcí, ze kterých není možné určit totožnost žáka - nejde o zachycení 

podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku a není třeba vyžadovat souhlas, 

b) fotografie (videa), ze kterých je možné určit totožnost žáka, zejména uvedením jména a příjmení, kdy 

jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku a je třeba vyžadovat 

souhlas. 

Fotografie (videa) škola pořizuje a používá k vnitřní i veřejné prezentaci činnosti školy formou zveřejnění 

vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací – na nástěnkách, na výstavách, webových 

stránkách, v tisku a dalších mediích. 

● Bezpečnost žáků 

V zájmu zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy a ochrany majetku je monitorována část školní 

budovy. Kamerový záznam není archivován. 

● Účast žáků v projektech 

Osobní údaje žáka: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození, 

místo trvalého pobytu (místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince), 

kontaktní údaje, číslo občanského průkazu, číslo pasu a další údaje nezbytné pro účast  

v projektu. 

● Další informace 

Zákonný zástupce nebo zletilý žák může souhlas kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních 

údajů, a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným či zaslaným škole. Odvoláním svolení a souhlasu 

není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání. 

 

 Ing. Monika Dobešová 

         ředitelka školy 
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