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LÁNSKÁ 132, KANADA, 739 61 TŘINEC
_____________________________________________________________________________________________________

Informace o zpracování osobních údajů o žácích školy
a jejich zákonných zástupců
Vážení,
školská právnická osoba Střední odborná škola Třineckých železáren se sídlem Lánská 132, Kanada,
739 61 Třinec, IČO 27856216, zapsaná v rejstříku školských právnických osob vedeném
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „SOŠ TŽ“), si Vám jako správce osobních
údajů, Vám žákům (dále jen „Žák“) a Vám zákonným zástupcům či osobám plnících vyživovací
povinnost (dále jen „Zákonný zástupce“) dovoluje poskytnout následující informace o zpracování
Vašich osobních údajů v SOŠ TŽ.
SOŠ TŽ jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Bc. Soňa Štěpánková, e-mail:
stepankova.sona@sostrinec.cz. Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet, budete-li
potřebovat informace o zpracování svých osobních údajů, případně uplatníte po SOŠ TŽ jiné právo,
které Vám náleží dle právních předpisů. Jedná se o Vaše následující práva, a to:
 právo na přístup k Vašim osobním údajům,
 právo na opravu Vašich osobních údajů,
 právo na výmaz Vašich osobních údajů (případně právo být zapomenut),
 právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
 právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 právo podat stížnost přímo SOŠ TŽ, případně i přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů, který
je dozorovým orgánem pro oblast zpracování osobních údajů.
Tímto by Vás SOŠ TŽ chtěla požádat, abyste vzali na vědomí, že zpracovává níže uvedené kategorie
osobních údajů.
U Žáků se jedná o následující kategorie osobních údajů:
 identifikační a kontaktní údaje Žáka,
 údaje o státní příslušnosti Žáka,
 údajů o zákonných zástupcích Žáka,
 údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání Žáka,
 údaje související s vedením odborné praxe a odborného výcviku Žáka,
 údaje o znevýhodnění, mimořádném nadání a podpůrných opatřeních aplikovaných vůči Žákovi,
 údaje o předchozím vzdělání Žáka,
 údaje o ukončení vzdělání Žáka,
 údaje o zdravotním stavu Žáka, zdravotní způsobilosti Žáka a o případných zdravotních obtížích
Žáka,
 údaje související s vedením politiky, BOZP (bezpečnosti a ochraně zdraví při práci)
a PO (požární ochraně),
 údaje o plnění povinností Žáka.
U Zákonných zástupců se jedná o následující kategorie osobních údajů:
 identifikační a kontaktní údaje Zákonného zástupce,
 údaje související s uplatňováním práv Zákonných zástupců ohledně vzdělávání Žáků (např. právo
na informace, právo na poradenskou činnost),
 údaje související s plněním povinností Zákonných zástupců ohledně vzdělávání Žáků (např. účast
při projednání závažných otázek souvisejících se vzděláváním).
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Ke zpracování výše uvedených kategorií osobních údajů se nevyžaduje souhlas Žáka se zpracováním
těchto osobních údajů ani souhlas Zákonného zástupce. SOŠ TŽ upozorňuje, že tyto osobní údaje
zpracovává zejména v souvislosti s plněním svých zákonných povinností vyplývajících především
ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen „Školský zákon“), případně dalších právních
předpisů upravujících vzdělávání na středních školách. Bez zpracování osobních údajů Žáka
a Zákonných zástupců by tedy nemohlo dojít k naplnění účelu zpracování osobních údajů –
poskytování vzdělávání Žákům.
SOŠ TŽ však nevylučuje, že požádá Žáka či Zákonného zástupce v budoucnu o souhlas
se zpracováním některých jejich osobních údajů, jako například obrazové podoby Žáka, případně
poskytne dodatečné informace o takovémto zpracování osobních údajů, a to v závislosti na charakteru
tohoto dalšího zpracování osobních údajů.
Zletilé Žáky a Zákonné zástupce nezletilých Žáků upozorňujeme v této souvislosti, že jsou jinak
povinni oznamovat SOŠ TŽ změny v údajích v rozsahu, jak to požaduje Školský zákon. Jedná
se zejména o údaje týkající se zdravotní způsobilosti či zdravotních obtíží a identifikační údaje
Zákonného zástupce.
Ukončí-li Žák své vzdělávání na SOŠ TŽ, SOŠ TŽ nebude moci vymazat veškeré údaje o Žákovi nebo
o Zákonném zástupci. Při zpracování osobních údajů a zvláště při době zpracování se musí SOŠ TŽ
řídit lhůtami stanovenými právními předpisy, jakož i svými případnými oprávněnými zájmy.
Co se týče předávání osobních údajů dalším subjektům, SOŠ TŽ poskytuje tyto údaje orgánům veřejné
moci, např. školní inspekci, to vše v souladu s právními předpisy, dále pak k některým osobním
údajům poskytovatelům služeb v oblasti BOZP, stravování a v oblasti zabezpečení IT (informačních
technologií).
SOŠ TŽ by chtěla Žáky a Zákonné zástupce ubezpečit, že nepředává osobní údaje Žáků do třetích
zemí.
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