
Obecná informace o zpracování osobních údajů  
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, příspěvková organizace Zlínského kraje (dále jen škola) je 
správcem osobních údajů subjektů údajů, tedy žáků, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců školy a dalších 
osob, které přichází do styku se školou v rámci hlavní, nebo doplňkové činnosti, případně osob, vstupujících 
se školou do smluvních, nebo jiných vztahů (dále jen subjekt údajů). Veškeré činnosti související se 
zpracováváním osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění 
pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR).  
 
Hlavní činností školy je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě a poskytování 
stravování a ubytování žákům středních škol. Doplňkovou činností školy je zajišťování dalších aktivit, 
uvedených ve zřizovací listině školy.  
 
Pro zajišťování své hlavní i doplňkové činnosti provádí škola, zpracování osobních údajů, zejména 
pro tyto účely: 
 
01 - přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole, 
02 - zajištění středního vzdělávání, 
03 - zajištění odborného výcviku, odborné praxe, 
04 - další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
05 - vzdělávací projekty, žádosti o dotace 
06 - poskytování poradenských služeb 
07 - zajištění ubytování 
08 - zajištění stravování, 
09 - začlenění GDPR do ŠVP 
10 - prezentace školy 
11 - organizace soutěží, zájezdů a dalších akcí 
12 - evidence čtenářů školní knihovny, 
13 - evidence úrazů, 
14 - pracovněprávní a mzdová agenda, 
15 - provozně ekonomická agenda 
16 - bezpečnost ICT 
17 - ochrana osobních údajů v kamerovém systému. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní 
povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje. 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či 
institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem. 

Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na 
jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných 
zájmů občanů. 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely 
zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu 
stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě. 

Subjekt údajů má právo: 
 a. požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům,  
 b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů  
 c. požadovat omezení zpracování osobních údajů  
 d. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,  
 e. podat stížnost u dozorového orgánu,  
 
Doručené požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
 



Svá práva vůči správci osobních údajů je možné uplatňovat cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, 
kterým byl jmenován Ing. Petr Hajný.  

Telefon: 573 504 536, mob. 602 507 012,  

e-mailová adresa: poverenec@hskm.cz. 

 


