
Vážení rodiče! 

Dne 25. května 2018 vstoupí v zemích EU v platnost nové nařízení, které podstatným způsobem mění 
zacházení s osobními údaji a jejich zpracování ve všech zemích Evropské unie. Jedná se o Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, kterému se pracovně říká 
„Nařízení GDPR“. 

Text Nařízení naleznete na adrese: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938 

Změny, které toto nové nařízení přináší, spočívají především v důslednější ochraně spravovaných 
osobních údajů všech jejich nositelů, mezi které patří samozřejmě i Vaše děti. Od momentu platnosti 
Nařízení GDPR budou muset všichni správci osobních údajů (v tomto případě i Dům dětí a mládeže) 
začít lépe chránit spravované údaje, což se projeví i ve zvýšení stupně zabezpečení proti jejich 
zneužití. 

Zákonnost zpracování osobních údajů (zpracováním je míněno skladování či přechovávání osobních 
údajů) je definována článkem č. 6 Nařízení GDPR, kde je v odstavci 1 vyjmenováno šest podmínek, za 
kterých může správce osobní údaje zpracovávat. 

Obecně platí, že pokud zpracování osobních údajů dítěte nelze pokrýt žádnou povinností stanovenou 
nějakým zákonem (v tomto případě se většinou jedná o zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon), 
potom si správce musí od rodičů dítěte vyžádat souhlas se zpracováním osobních údajů jejich dítěte 
(dle písmena a) odstavce 1 Nařízení GDPR). 

Jedna z novinek, které Nařízení GDPR oproti minulosti přináší, je podrobnější znění souhlasu rodičů 
se zpracováním osobních údajů jejich dětí. Na rozdíl od formy souhlasu, která byla nebo je ještě dnes 
používána, bude muset nový souhlas, který již bude vyhovovat Nařízení GDPR, povinně obsahovat i 
následující informace: 

 Konkrétní rozsah zpracovávaných údajů (tj. jejich výčet) – většinou se bude jednat o 
podobiznu dítěte na fotografii 

 Konkrétní účel – většinou půjde o propagaci akcí pořádaných DDM v konkrétních médiích 
(zpravodaj města, webové stránky DDM, výroční zpráva DDM apod.) 

 Doba zpracování – většinou bude souhlas udělen na dobu školního roku 

Předem děkuji za spolupráci. 

Jana Chalupská, ředitelka DDM Habartov 
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OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

SPRÁVCE, ZPRACOVATEL: 

Dům dětí a mládeže Habartov,okres Sokolov IČO: 75006481 (dále jen DDM Habartov): je 
příspěvkovou organizací města Habartov, které je jejím zřizovatelem.  

Hlavním úkolem je vzdělávání žáků ve školské vzdělávací soustavě. V rámci zajišťování svých činností 
provádí DDM Habartov, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely: 

OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADĚ ŠKOLSKÉHO ZÁKONA: 
 

 matrika, 

 doklady o přijímání dětí ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, 

 deník, 

 záznamy z porad, 

 kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků. 
 
OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ PODLE ZVLÁŠTNÍCH ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ: 
 

  

 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte, 

 vedení účetnictví, mzdové a personální agendy, 

 správa majetku a nakládání s majetkem (nájem, prodej, údržba), 

 evidence a zpracování údajů pro dotace a projekty. 

OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADĚ INFORMOVANÉHO SOUHLASU: 

 seznamy žáků na akcích a zahraničních zájezdech, 
 seznamy žáků na soutěžích a olympiádách, 
 jména osob, které budou odvádět dítě ze zařízení,  
 emailové adresy 
 fotografie za účelem propagace DDM, 
 zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách, 
 evidence uchazečů o zaměstnání. 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

DDM má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů: 

  uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu, 
  nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection 

Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů v DDM, 
  osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku, 
  shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznam žáku účastníků 

zájmových útvarů bez rodných čísel), 
  již nepotřebné údaje neprodleně skartovat, 
  zachovávat mlčenlivost o údajích, 



  neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces, pokud to nevyžaduje 
legislativa 

  Vnitřní řád   obsahuje pravidla o ochraně osobních údajů v DDM, 

 
PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: 
 

 právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo 
na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, 

 právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, 
 právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, 

například školní matriky. 
 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká 

zákonného zpracování údajů, například školní matriky 
 žádost subjektu údajů vyřizuje škola DDM bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 

měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců, 
 informace poskytnuté žákům účastníkům vzdělávání a zákonným zástupcům se 

poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů 
zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel  
DDM rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. 
Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí 
sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, 

 požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 
zpracovávané u DDM Habartov jsou nepřesné), 

 požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům a osobním údajům účastníka 
zájmového vzdělávání , 

 podat stížnost u dozorového orgánu. 

 
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

 pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitelka DDM Habartov, 

 pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům 
účastníkům zájmového vzdělávání a jejich zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci 
s vedením DDM  vyřizuje žádosti o informace od účastníků ZÚ žáků a jejich zákonných 
zástupců, včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek 
proti zpracování osobních údajů, 

 pověřenec pro ochranu osobních údajů za DDM Habartov: 
 
Ing. Milan Krčín 
Karla Čapka 587, 357 09 Habartov 
 
tel.:  606 662410 

E-mail: milan.krcin@centrum.cz  
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