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Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše,
střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
Informace o zpracování osobních údajů
(dále jen „Informace“)
ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016,
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 „Nařízení“)
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2,
Resslova 8, IČ: 00638463, se sídlem Resslova 8, Praha 2, zastoupená Ing. Dagmar Krutskou,
ředitelkou školy
(dále také jako „Správce“)
tímto informuje subjekty údajů – účastníky přípravných kurzů k jednotným přijímacím
zkouškám na střední školy (dále jen „Účastníci“) a jejich zákonné zástupce (dále jen
„Zástupci“) o zpracování osobních údajů za podmínek níže uvedených.
1. Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Správce zpracovává níže uvedené osobní údaje Účastníků a Zástupců v souladu s čl. 6 odst.
1 písm. c) Nařízení za účelem:
a) uzavření smluvního vztahu dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění – vzdělávání v přípravných kurzech k jednotným přijímacím
zkouškám na střední školy:


jméno a příjmení Účastníka;



datum narození Účastníka,



jméno a příjmení Zástupce;



adresa bydliště Zástupce;

b) ochrany životně důležitých zájmů subjektů údajů – možnost kontaktovat Zástupce pro
zajištění bezpečnosti a zdraví Účastníka:


číslo mobilního telefonu Zástupce;



emailová adresa Zástupce.

2. Způsob zpracování a zpřístupnění osobních údajů
V rámci zpracování osobních údajů podle této Informace byla přijata technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů subjektu údajů, zejména aby
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich
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změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování
osobních údajů.
Osobní údaje se zpracovávají v sídle Správce, tj. na adrese Resslova 8, Praha 2, a to
jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce jak v listinné, tak v elektronické formě
vedené v IT systémech Správce.
3. Kamerové systémy
Kamerový systém Správce se skládá z 14 kamer umístěných u hlavního / vedlejšího vchodu
do budovy Správce (ve stálém provozu) a dále v prostoru chodeb u šaten pro žáky (v
provozu jen v době odpoledne po skončení vyučování), a to za účelem ochrany zdraví
Účastníků a třetích osob pohybujících se v budově Správce a dále ochrany majetku a jiných
majetkových hodnot Správce.
Kamerové záznamy se uchovávají 7 dní ode dne jejich pořízení – s tím, že po uplynutí této
doby jsou tyto záznamy automaticky přepsány v důsledku pořízení nových záznamů.
Práva Účastníků a Zástupců na bližší informace a další práva týkající se zpracování
osobních údajů jsou upravena níže v čl. 4. této Informace.
4. Práva subjektu údajů spojená se zpracováním osobních údajů
Požádá-li Účastník či Zástupce o informaci o zpracování svých osobních údajů, resp. o
přístup ke zpracovávaným osobním údajům, je Správce povinen tuto informaci / příslušné
osobní údaje bez zbytečného odkladu předat dotčenému subjektu v elektronické formě
(pokud dotčený subjekt nepožádal o předání v jiné formě) – s tím, že v případě opakované
žádosti má Správce právo za poskytnutí informace / předání kopie zpracovávaných
osobních údajů požadovat od dotčeného náhradu administrativních nákladů.
Dále má Účastník i Zástupce právo, aby Správce za podmínek stanovených v čl. 16 až 20
Nařízení osobní údaje týkající se dotčeného subjektu údajů bez zbytečného odkladu (i)
opravil, (ii) vymazal nebo (iii) omezil co do rozsahu jejich zpracování.
Účastník i Zástupce je dále oprávněn vznést námitku vůči zpracování jeho osobních údajů.
Výše uvedený postup nezbavuje Účastníka i Zástupce práva obrátit se svou žádostí či jiným
podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
5. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektů údajů získané pro shora uvedené účely se zpracovávají jak po dobu
trvání vztahu, které spočívají ve vzdělávání Účastníka, tj. do ukončení vzdělávání
v přípravných kurzech k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy u Správce, tak
i po dobu následujících 5 let po skončení tohoto vzdělávání, pokud právní předpisy
nestanoví delší lhůtu (zejména z důvodu zákonem uložené archivace příslušných dokladů).
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6. Likvidace osobních údajů
Veškeré osobní údaje, u kterých uplynula doba určená k jejich zpracování ve smyslu čl. 5
této Informace, Správce zlikviduje bez zbytečného odkladu za použití odpovídajících
technických a softwarových prostředků.
Osobní údaje v listinné podobě spočívající se po uplynutí doby zpracování osobních údajů
likvidují fyzicky jejich skartováním – s tím, že Správce zajišťuje skartaci buď sám, nebo
prostřednictvím třetí osoby garantující řádný proces likvidace osobních údajů při
zachování mlčenlivosti o osobních údajích, ke které bude tato osoba zavázána na základě
smlouvy uzavřené se Správcem.
Osobní údaje v elektronické podobě se likvidují vymazáním příslušných souborů
v informačním systému. Osobní údaje na hmotných nosičích (flash-disk, aj.) se likvidují
výmazem nebo fyzickým zničením příslušného nosiče.
7. Závěrečná ustanovení
Tato informace nabývá účinnosti dnem vydání – s tím, že k tomuto dni se tato informace
zveřejňuje na webových stránkách Správce.
Pro účely této informace a uplatnění jakýchkoli práv týkajících se zpracování osobních
údajů vůči Správci jedná Účastník do dosažení věku 16 let prostřednictvím svých
zákonných zástupců.

Praha 8. 10. 2018
Ing. Dagmar Krutská v. r.
_______________________________________________________
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše,
střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
Ing. Dagmar Krutská
ředitelka školy
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