Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování
Jméno a kontaktní údaje správce:
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hasičská 1003/49
700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ 26836025
DIČ CZ26836025

Osobní údaje

Subjekt údajů

Účel a právní základ zpracování

Kategorie příjemců
(včetně zahraničních
subjektů)

Plánovaná lhůta
pro výmaz

Podání přihlášky ke vzdělávání/zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole/dokumentace související s příjmáním ke vzdělávání
Jméno a příjmení
Datum narození
Místo narození
Rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou)
Státní občanství
Místo trvalého pobytu
Místo pobytu (u cizinců)
Adresa pro doručování
Název a adresa školy, kam se uchazeč/žák hlásí/ byl přijat

uchazeč, žák

IZO školy
Obor vzdělání, do kterého se uchazeč/žák hlásí/byl přijat
Forma vzdělávání oboru vzdělání, kam se uchazeč/žák hlásí/byl přijat
Datum, ke kterému byl žák přijat ke vzdělávání
Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na základě lékařského posudku

Zpracování je nezbytné pro plnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6
odst. 1 písm. c) GDPR) - plnění právní povinnosti
podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
Centrum pro zjišťování
řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlášky č.
výsledků ve vzdělávání
27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
(CERMAT)
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, vyhlášky č. 8/2012 Sb., o zdravotnické
dokumentaci a zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád

10 let

Zpracování je nezbytné pro plnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6
zákonní zástupci žáka,
odst. 1 písm. c) GDPR) - plnění právní povinnosti zletilí žáci, krajský úřad,
podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský
ČŠI
zákon a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

10 let

Informace o schopnostech, vědomostech, zájmech uchazeče/žáka
Další údaje dle vyhl č. 353/2016 Sb.
Stupeň podpůrných opatření
Jméno a příjmení
Místo trvalého pobytu
Adresa pro doručování

zákonný zástupce

Telefonní spojení
Email
Rozhodování ve správním řízení
Jméno a příjmení
Datum narození

žák

Místo trvalého pobytu
Místo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu
Jméno a příjmení

zákonný zástupce

Adresa trvalého pobytu
Evidence ve školní matrice
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno
Státní občanství
Místo trvalého pobytu
žák
Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince
Místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky
Údaje o předchozím vzdělávání
Stupeň dosaženého vzdělání
Obor vzdělávání
Forma a délka vzdělávání
Datum zahájení vzdělávání ve škole
Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole

MŠMT, ČŠI, zřizovatel
a další kontrolní orgány

od 5 do 50 let dle
jednotlivých
zpracování a po
dobu stanovenou
zákonem

Vyučovací jazyk
Údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování vzdělávání
Údaje o znevýhodnění žáka uvedeném v § 16 školského zákona
Zpracování je nezbytné pro plnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6
odst. 1 písm. c) GDPR) - plnění právní povinnosti
podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení
dokumentace škol a školských zařízení a školní
matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a
školských zařízení a ze školní matriky

Údaje o mimořádném nadání žáka
Údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných školou a školským zařízením
Údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
Datum ukončení vzdělávání ve škole
Údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno

žák

Zdravotní pojišťovna
MŠMT, ČŠI, zřizovatel
a další kontrolní orgány

Číslo OP
Třída, studijní skupina

od 5 do 50 let dle
jednotlivých
zpracování a po
dobu stanovenou
zákonem

Hodnocení chování žáka
Údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených
zameškaných vyučovacích hodin
Telefonní spojení
Informace o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
Další údaje a údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka dle § 1 vyhl. č. 364/2005 Sb.
Označení školy, v níž se žák vzdělává
Evidenční číslo
Jméno a příjmení
Místo trvalého pobytu
Místo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu

zákonný zástupce

Adresu pro doručování písemností
Telefonické spojení a email
Průběh středního vzdělávání
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Datum narození
Státní občanství
Místo narození
Místo trvalého pobytu případně místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince
nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území ČR
Evidenční číslo
Údaje o předchozím vzdělávání
Dosažený stupeň vzdělání

žák

Obor vzdělávání
Forma a délka vzdělávání
Datum zahájení vzdělávání
Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole

Zpracování je nezbytné pro plnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6
odst. 1 písm. c) GDPR) - plnění právní povinnosti
podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Nezbytné osobní údaje
jsou předávány pouze
osobám,
které svůj nárok prokáží
oprávněním stanoveným
školským nebo
zvláštním zákonem, dále
Centru pro zjišťování
výsledků ve vzdělávání
(CERMAT), správce
předává v žádosti o
přezkoumání MŠMT
nebo krajskému úřadu

Vyučovací jazyk
Údaje o znevýhodnění žáka
Údaje o mimořádném nadání
Nezbytné osobní údaje
jsou předávány pouze
osobám,
které svůj nárok prokáží
oprávněním stanoveným
školským nebo
zvláštním zákonem

Další údaje dle § 28 školského zákona
Údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření
uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
Jméno a příjmení
Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu
zákonný zástupce
Adresa pro doručování písemností
Telefonní spojení
Zajištění praktického vyučování
Jméno a příjmení
Datum narození
Místo trvalého pobytu

1 až 10 let dle
jednotlivých
zpracování a po
dobu stanovenou
zákonem

Evidenční číslo
Název a adresa školy
Obor vzdělávání
Doba trvání odborné praxe, přidělení

žák

Ročník
Telefonní spojení

Zpracování je nezbytné pro plnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6
odst. 1 písm. c) GDPR) - plnění právní povinnosti
podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Plán praxe jednotlivých žáků

Správce předává
fyzickým a právnickým
osobám, které mají
oprávnění k činnosti
související s daným
oborem vzdělání a
uzavřely se školou
smlouvu o obsahu a
rozsahu praktického
vyučování a podmínkách
pro jeho konání

do 10 let dle
jednotlivých
zpracování

Správce předává Centru
pro zjišťování výsledků
ve vzdělávání
(CERMAT), v žádosti o
přezkoumání MŠMT
nebo krajskému úřadu,
zkušební maturitní
komise, ČŠI

3 až 50 let dle
jednotlivých
zpracování a dle
zákona

Adresa pracoviště
Další osobní údaje dle školského zákona a vyhl. č. 13/2005 Sb.
Další údaje nezbytné k zajištění praxe u smluvního subjektu
Jméno a příjmení

zástupce poskytovatele

Ukončování středního vzdělávání s výučním listem nebo maturitní zkouškou/dokumentace související s ukončováním vzdělávání
Jméno a příjmení
Datum narození
Místo narození
Rodné číslo
Státní občanství
Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo
trvalého pobytu nebo adresa pro doručování
Název a IZO školy
Adresa sídla a resortní identifikátor školy
Obor vzdělání, zaměření a délka vzdělávacího programu
Třída, oddělení, studijní skupina
Forma vzdělání
Zaměření a délka vzdělávacího programu

žák

Zkušební předměty, ze kterých bude konat MZ
Kategorie a uzpůsobení a výčet podmínek pro konání MZ
Údaje o ŠPZ
Údaje o hodnocení jednotlivých částí MZ
Hodnocení v předmětech MZ
Školní rok
Hodnocení závěrečných zkoušek
QR kód
Email
Další údaje dle § 28 škols. zákona, vyhl. 177/2009 Sb., vyhl. č. 3/2015 Sb.
Jméno a příjmení
Datum narození
Místo narození
Rodné číslo
Státní občanství
Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo
trvalého pobytu nebo adresa pro doručování
Název a IZO školy
Adresa sídla a resortní identifikátor školy
Zkušební předměty, ze kterých bude konat MZ

oprávněná osoba

Uzpůsobené podmínky zkoušky
Údaje o výsledcích hodnocení v jednotlivých zkušebních předmětech
Název a hodnocení jednotlivé zkoušky
Údaje o získání vzdělání
Email
Bankovní spojení
Telefonní spojení, QR kód
Evidence úrazů v knize úrazů/záznam o úrazu/dokumentace související s odškodňováním úrazů poškozených
Jméno a příjmení zraněného
Datum narození zraněného

Zpracování je nezbytné pro plnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6
odst. 1 písm. c) GDPR) - plnění právní povinnosti
podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování
vzdělávání ve středních školách závěrečnou
zkouškou a o ukončování vzdělávání v
konzervatoři absolutoriem, vyhlášky č. 177/2009
Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, vyhlášky č. 3/2015 Sb. o některých
dokladech o vzdělání, vyhlášky č. 364/2005 Sb., o
dokumentaci škol a školských zařízení, vyhlášky
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Popis úrazu
Popis události, při které k úrazu došlo včetně údaje o datu a místě události
Zda a kým byl úraz ošetřen
Další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu

žák, další zúčastněná
osoba

Svědci události
Podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy, který provedl zápis do
knihy úrazů
Název školy nebo školského zařízení
Zpracování je nezbytné pro plnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6
odst. 1 písm. c) GDPR) - plnění právní povinnosti
podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky
č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a
studentů a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o
způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu

Další údaje stanovené vyhláškou č. 64/2005 Sb.
Jméno a příjmení úrazem postiženého zaměstnance
Datum a hodina úrazu
Činnost, při níž k úrazu došlo
Místo, kde k úrazu došlo

U žáka příjemci dle
vyhlášky 64/2005 Sb., u
ostatních osob příjemci
dle NV č. 201/2010 Sb.,
pojišťovna zabezpečující
zákonné pojištění, lékař
poskytující
pracovnělékařskou péči

5 let až 10 let

Počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu
Celkový počet zraněných osob
Druh zranění a zraněná část těla

další zúčastněná osoba

Popis úrazového děje
Druh a zdroj úrazu
Příčiny úrazu
Jména svědků úrazu
Jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal
Další údaje dle NV č. 201/2010 Sb.
Prezentace školy a zachycení její historie
Jméno a příjmení
Třída
Ročník
Obor
Písemný, zvukový a obrazový projev osobní povahy

Po dobu
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných
vzdělávání,
Široká veřejnost
žák, zákonný zástupce, zájmů správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zobrazení historie
(prostřednictvím médií,
oprávněný zájem správce při běžné prezentaci své
školy po dobu 10
třetí osoba
webové stránky VSPŠ)
činnosti a zobrazení historie
let po ukončení
vzdělávání

Podobizna
Poskytování poradenských služeb
Jméno a příjmení
Datum narození
Věk
Adresa trvalého bydliště
žák
Název školy
Údaje dle § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
Doporučení školského poradenského centra
Údaje z vyšetření a stanovená podpůrná opatření
Jméno a příjmení

Zpracování je nezbytné pro plnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6
Nezbytné osobní údaje
odst. 1 písm. c) GDPR) - plnění právní povinnosti
mohou být předány
podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský
pouze osobám, které
Po dobu studia
zákon, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
svůj nárok prokáží
nebo po dobu
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
oprávněním stanoveným uchování údajů ve
nadaných, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
školským nebo
školní matrice dle
řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlášky č.
zvláštním zákonem
jednotlivých
177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
(např. příslušné školské
zpracování
vzdělávání ve středních školách maturitní
poradenské
zkouškou, vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování
zařízení).
poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních

zákonný zástupce žáka

Organizace kurzů, sportovních kurzů, stáží, zájezdů apod.
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
Místo pobytu v ČR nebo v cizině
Číslo OP, číslo cestovního pasu
Třída
Ročník
Telefonní číslo
Emailová adresa
Písemný, zvukový nebo obrazový projev osobní povahy
Nezbytné identifikační údaje dle charakteru akce
Jméno a příjmení

žák

Zpracování je nezbytné pro plnění právní
Předává se dalším
povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6
odst. 1 písm. c) GDPR) - plnění právní povinnosti zpracovatelům (cestovní
podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský agentury, kanceláře,
zákon, ŠVP, zpracování je nezbytné pro plnění
subjekty poskytující
smlouvy, jejíž smluvní stranou
dopravní a ubytovací
služby apod.), případní
je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření
přijatých před
organizátoři jednotlivých
akcí dle charakteru
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu
údajů, plnění smlouvy na základě přihlášky,
konkrétní
veřejný zájem - pobyty v rámci projektů Evropské
akce
unie, na základě souhlasu

Po dobu
vzdělávání

Adresa trvalého bydliště
Telefonní číslo

zákonný zástupce

Emailová adresa
Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte
Ubytování žáků
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
Místo pobytu v ČR nebo v cizině

žák

Číslo OP
Další údaje v rozsahu dle § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
Nezbytné identifikační údaje
Jméno a příjmení
Adresa trvalého bydliště
Telefonní číslo

Zpracování je nezbytné pro plnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6
odst. 1 písm. c) GDPR) - plnění právní povinnosti Nezbytné osobní údaje
podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský jsou předávány pouze
zákon, vyhlášky č. 108/2005 Sb., zpracování je
osobám, které
nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní
svůj nárok prokáží
stranou
oprávněním stanoveným
je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření
školským nebo
zvláštním zákonem
přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu
údajů, plnění na základě přihlášky k ubytování.

Po dobu
vzdělávání

zákonný zástupce

Emailová adresa
Adresa zaměstnavatele
Projekty, žádosti o dotace
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
Číslo OP
Číslo cestovního pasu
Funkční náplň
Mzdové údaje
Telefonní číslo
Emailová adresa
Údaje z veřejně přístupných evidencí
IČ
DIČ
Další nezbytné údaje dle charakteru a pravidel konkrétního projektu (dotace)

fyzické osoby v právním
jednání za školu, fyzické
osoby případného
zprostředkovatele, osoby
z cílových skupin, osoby
smluvních partnerů,
osoby dotčené projektem
(dotací) dle charakteru a
pravidel konkrétního
projektu (dotace)

Zpracování je nezbytné pro evidenci účastníků
projektů ESF, dotací a projektů MSK, šablony
MŠMT

Po dobu realizace
Poskytovatel příslušného
projektů, dobu
dotačního programu
jejich udržitelnosti,
(správce programu),
archivace po dobu
kontrolní orgány pro
dle poskytovatele
projekty
dotace

