
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 

Agenda: Personální činnosti 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů 
pro stanovení nárokových a nenárokových složek platu, zabezpečení podkladů 
pro zápočet praxe a platové postupy, vedení a aktualizace údajů pro daňové 
účely; zákonem daný psychologický posudek o psychické způsobilosti 
pedagogických pracovníků DD. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, výjimka pro citlivé údaje o zdravotním stavu: 
významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce); zákon č. 435/2004 Sb. (Zákon o za-
městnanosti); zákon č. 582/1991 Sb. (Zákon o organizaci a provádění sociálního 
zapezpečení); zákon č. 48/1997 Sb. (Zákon o veřejném zdravotním pojištění);  
zákon č. 109/2002 Sb. (Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
ve ŠZ a o preventivní výchovné péči ve ŠZ). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, plat, zdravotní stav, 
zdravotní pojištovna, psychologický posudek, výpis z trestního rejstříku, tele-
fon, e-mail, děti, manželka. 

Příjemci osobních údajů Mzdová účetní. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán V 45. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 2 

Agenda: Zpracování platů 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mailinfo@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Výpočty a výplaty mezd (platů) zaměstnancům nebo pracovníkům na DPP  
a DPČ. 

Právní titul Splnění právní povinnosti 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 586/1992 Sb. (Zákon o daních 
z příjmů), zákon č. 280/2009 Sb. (Daňový řád). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, osobní číslo, datum narození, rodné číslo, bydliště, plat, děti, 
manžel/ka, docházka do zaměstnání, doba a důvody nepřítomnosti. 

Příjemci osobních údajů Zdravotní pojišťovny, okresní správa sociálního zabezpečení. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 45 

Způsob zpracování Listina, eletronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 3 

Agenda: Ekonomika – smlouvy, dary 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Poskytnutí identifikačních údajů jiným správcům – pořadatelům, popř. doda-
vatelům služeb; evidence sponzorů – dárců pro daňové účely; evidence  druhé 
smluvní strany (FO). 

Právní titul Splnění smlouvy. 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Sponzoři (FO). 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, číslo účtu, IČO. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 5. 

Způsob zpracování Listina smlouva. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 4 

Agenda: Ošetřovné 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Evidence nárokovaných a přijatých plateb ošetřovného. 

Právní titul Splnění právní povinnosti;  
oprávněný zájem správce (u čísla bankovního účtu). 

Právní předpis Zákon č. 109/2002 Sb. (Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zákonní zástupci a děti. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, příjem dětí a jejich rodičů, zaměst-
navatel, číslo bankovního účtu. 

Příjemci osobních údajů Administrativní pracovnice, ekonomka. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ano. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 60. 

Způsob zpracování Vyúčtování ošetřovného – listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 5 

Agenda: BOZ DD a ZŠ, PO a BOZP zaměstnanci 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování BOZP – údaje o přítomnosti na školeních; kniha úrazů a záznamy o úrazech – 
zaznamenání všech podstatných údajů o školním (pracovním) úrazu v příčin-
ných, časových, prostorových a věcných souvislostech včetně jmen svědků. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb.  (Školský zákon), zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), 
vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, vyhláška  
č. 246/2001 Sb. MV ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

žáci na ZŠ, děti v DD, žáci v ŠJ;  zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení,  datum narození. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 1. 

Způsob zpracování Záznamy PO a BOZP – prezenční listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 6 

Agenda: Kamerový systém 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého 
kamerového systému 

Právní titul Oprávněné zájmy správce a třetích stran. 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci, žáci a další vstupující osoby. 

Kategorie osobních údajů Podoby a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob. 
 

Informace poskytované 
subjektům údajů 

Prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného 
prostoru, včetně identifikace správce a sdělení, kde lze získat další informace. 

Příjemci osobních údajů V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro 
vedení přestupkového řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro 
naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz 3 dny 
72 hodin 

Počet zapojených kamer 2 

Objekt umístění kamer Škola/školské zařízení. 
 

Režim kamer Nepřetržitý. 

Způsob zpracování Elektronicky – digitální záznam. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 7 

Agenda: Zálohování dat 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Opatření na chranu dat před ztrátou, poškozením, změnou, zničením, krádeží, 
zablokováním a neoprávněným použitím. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 181/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti),  
vyhláška č. 82/2018 Sb.  o kybernetické bezpečnosti. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci, děti v DD a žáci v ZŠ. 

Kategorie osobních údajů Všechny osobní údaje z ostatních agend. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 60. 

Způsob zpracování Elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 8 

Agenda: Spisová služba 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Odesílání, přijímání a archivování korespondence. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spisové službě), vyhláška  
č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci, zákonní zástupci žáků a dětí, ostatní původci spisů. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, zákonný zástupce, bydliště,  ošetřovné. 

Příjemci osobních údajů Ekonomka, zákonní zástupci. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 

file:///C:/Users/jkapp/Documents/!ZVAS/Školy%20a%20ŠZ/DD%20a%20ostatní/10-01%20DD,%20ZŠ%20a%20ŠJ%20Horní%20Planá/info@detskydomovhp.cz
mailto:gdpr@zvas.cz


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 9 

Agenda: Správa webových stránek 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Poskytování povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup a ne-
povinných informací podle vlastního uvážení školy nebo školského zařízení. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění úkolu ve veřejném zájmu, oprávněný zájem 
správce (PR školy a školského zařízení). 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání 
veřejných zakázek), zákon č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu 
k informacím). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Děti, žáci a zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Zaměstnanci: jméno, příjmení, pracovní kontaktní údaje, děti: fotografie. 

Příjemci osobních údajů Veřejnost. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 10 

Agenda: Školní matrika 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Pořízení a zpracování údajů o dětech a žácích podle  zákonných požadavků pro 
potřeby provozu školy, statistické výkazy v rámci sběru dat pro výkonové 
výkazy. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, výjimka pro citlivé údaje o zdravotním stavu: 
významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb. vyhláška o ve-
dení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška  
č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhláška  
č. 438/2006 Sb. upravující podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné vý-
chovy ve školských zařízeních. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci v ZŠ a děti v DD, zákonní zástupci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, zákonní zástupci, individuální vzdělávací 
plány, speciálě vzdělávací potřeby, zdravotní stav, identifikace zdravotního 
znevýhodnění. 

Příjemci osobních údajů MŠMT, krajský úřad. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán V 45. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 11 

Agenda: Povinná dokumentace škol – třídní knihy, katalogové listy 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Evidence průběhu výchovně vzdělávacího procesu, údaje o přítomnosti a ne-
přítomnosti subjektů údajů včetně jejích důvodů, o složení tříd a studijních 
skupin, evidence průběhu celého vzdělávání včetně klasifikace, údajů o pře-
rušení, ukončení a opakování vzdělávání na základě zákonných povinností. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, výjimka pro citlivé údaje o zdravotním stavu: 
významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon § 28, vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém 
vzdělávání, vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských 
zařízení a školní matriky. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci v ZŠ a děti v DD. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, zákonní zástupci, individuální vzdělávací 
plány, speciálě vzdělávací potřeby, identifikace zdravotního znevýhodnění, 
zdravotní stav. 

Příjemci osobních údajů Ředitel. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán V 45. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 12 

Agenda: Inkluze – posudky PPP, psychologa, individuální vzdělávací plány, 

plán pedagogické podpory 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Poskytnutí podkladů k přiřazení podpůrných opatření žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, výjimka pro citlivé údaje o zdravotním stavu: 
výslovný souhlas a významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, vyhláška 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, zákonní zástupci, individuální vzdělávací 
plány, speciálně vzdělávací potřeby, identifikace zdravotního znevýhodnění, 
zdravotní stav. 

Příjemci osobních údajů Pedagogičtí pracovníci. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 60. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 13 

Agenda: Přijímací řízení, přijetí žáka do ZŠ 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Zapsání dítěte k povinné školní docházce na základní školu, povolení odkladu 
povinné školní docházky. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, výjimka pro citlivé údaje o zdravotním stavu: 
významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) , vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky při zdra-
votnickém zařízení. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci, žadatelé o ubytování. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, zákonní zástupci,  individuální 
vzdělávací plány, speciálě vzdělávací potřeby, identifikace zdravotního 
znevýhodnění, zdravotní stav, doporučení školského poradenského  zařízení: 
speciální pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna – zprávy 
z vyšetření apod. 

Příjemci osobních údajů Zákonní zástupci, předchozí škola. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán V 45. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 14 

Agenda: Sociální práce 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Výkon ústavní výchovy. 

Právní titul Splnění právní povinnosti;  výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním 
stavu: významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 109/2002 Sb. (Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních), 
zákon č. 359/1999 Sb. (Zákon o sociálně-právní ochraně dětí), vyhláška  
č. 438/2006 Sb. upravující podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné 
výchovy ve školských zařízeních. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci v ZŠ, děti v DD, zákonní zástupci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení dětí a zákonných zástupců, datum a místo narození rodičů  
i dětí, bydliště, příjem, zdravotní stav, psychická způsobilost k výchově (defektní 
zdravotní záznamy). 

Příjemci osobních údajů OSPOD, soud, policie ČR, zákonní zástupci, vychovatelé DD. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ano (rodič v jiném státě). 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 60. 

Způsob zpracování Listina (spis sociálně právní), elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 15 

Agenda: Matrika ústavní výchovy 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Pořízení a zpracování údajů o dětech, žácích a klientech podle  zákonných 
požadavků pro potřeby provozu školy, statistické výkazy v rámci sběru dat pro 
výkonové výkazy. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, výjimka pro citlivé údaje o zdravotním stavu: 
významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 359/1999 Sb. (Zákon o sociálně-
právní ochraně dětí), zákon č. 109/2002 Sb. (Zákon o výkonu ústavní 
výchovy ...), vyhláška č. 438/2006 Sb. upravující podrobnosti výkonu ústavní 
výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, vyhláška č. 364/2005 Sb. 
vyhláška o vedení dokumentace škol a ŠZ a školní matriky. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Děti v DD. 

Kategorie osobních údajů Datum narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní stav, číslo rozsudku, informace 
o rodině a zákonných zástupcích. 

Příjemci osobních údajů Pedagogický sbor DD, učitelé, soc. pracovnice, zdravotnice, externí pracovníci. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ano. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán V 45. 

Způsob zpracování Listina – osobní list, elektronicky – Foster. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 16 

Agenda: Zdravotní dokumentace dětí 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Evidence údajů o znevýhodnění dítěte, žáka , o zdravotní způsobilosti ke vzdě-
lávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

Právní titul Splnění právní povinnosti;  výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním 
stavu: významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb. vyhláška o ve-
dení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Žáci v ZŠ a děti v DD. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní stav, 
medikace. 

Příjemci osobních údajů Vychovatel, pedagogický pracovník, zákonný zástupce, jiný lékař. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán V 45. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 17 

Agenda: Rozhodnutí o přijetí dítěte do DD 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Evidence přijímaných dětí. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 109/2002 Sb. (Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních), 
Zákon č. 108/2006 Sb. (Zákon o sociálních službách). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Děti v DD. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, osobní list z OSPOD, rodný list, kartička zdravotní pojišťovny, 
medikace (zdravotní stav), usnesení soudu. 

Příjemci osobních údajů Sociální pracovnice, vedoucí vychovatelka, administrativní pracovnice. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 60. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 18 

Agenda: Přihlášky ke stravování 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Evidence přihlášených strávníků a odebraných jídel těmito strávníky. 

Právní titul Splnění právní povinnosti;  výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním 
stavu: významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb.( Školský zákon), vyhláška č. 107/2005 Sb.  o školním stra-
vování, Vyhláška č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci, žáci v ZŠ a děti v DD. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní stav. 

Příjemci osobních údajů Stravování vedoucí, ekonomka. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán V 5. 

Způsob zpracování Listina (přihláška ke stravování). 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 19 

Agenda: Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Rozšíření a prohloubení pracovních kompetencí a kvalifikace pedagogických 
pracovníků na certifikovaných kurzech a školeních. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon, zákon č. 563/2004  (Zákon o peda-
gogických pracovnících), vyhláška č. 317/2005 Sb.  o dalším vzdělávání peda-
gogických pracovníků. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Pedagogičtí pracovníci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 20 

Agenda: Školská rada 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Seznámení veřejnosti se složením školské rady vytvořené dle zákonných 
požadavků a umožnění kontaktu na ni. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; splnění úkolu ve veřejném zájmu (nařízení zřizo-
vatele), oprávněný zájem správce (kontaktní údaje na členy rady). 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) § 167 – 168, směrnice JčKÚ SM/114/RK. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

3 členové školské rady. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, kontaktní údaje, datum narození. 

Příjemci osobních údajů Žáci, zákonní zástupci, veřejnost. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 21 

Agenda: Výjezdy školy, pobyty dětí DD 

Správce osobních údajů DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ 
MÍRU 40 
Ředitel: Mgr.  Jan Urban 
E-mail: info@detskydomovhp.cz 
Telefon: 380 738 328 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Poskytnutí identifikačních údajů jiným správcům – pořadatelům, popř. doda-
vatelům služeb. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění úkolů ve veřejném zájmu, oprávněný zájem 
správce; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný 
veřejný zájem. 

Právní předpis U kurzů dle ŠVP: zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Vedoucí kurzu, pobytu – další pedagogové, žáci, děti. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní stav. 

Příjemci osobních údajů Poskytovatelé přepravních, ubytovacích a jiných služeb. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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