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Informační memorandum - GDPR 

1. Obecné informace 

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace má řadu zákonných 

povinností týkajících se zpracování osobních údajů svých žáků, zákonných zástupců, 

zaměstnanců či subjektů spolupracující se školou, které musíme dodržovat zejména s ohledem 

na plnění zákonných a smluvních povinností nebo výkonu veřejné moci. V tomto ohledu 

bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů nemohli vůbec poskytnout naše služby a 

provádět účel naší činnosti. Některé osobní údaje zpracováváme též nad rámec zákonných 

povinností, a to pro účely péče o Vás. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj 

souhlas neudělíte, nemůžeme Vám zajistit námi poskytované služby. 

 

1.1.   Zásady zpracování osobních údajů 
Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany 

osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady: 

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem, a 

to pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely; způsob zpracování osobních údajů je vždy 

slučitelný se stanovenými účely a zpracování osobních údajů probíhá pouze po dobu, která je 

nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje 

žáků a zákonných zástupců a to v rozsahu, který je přiměřený, relevantní a omezený ve vztahu 

ke stanoveným účelům; 

(b) Vaše osobní údaje chráníme jako bankovní tajemství; proto zpracováváme osobní údaje 

žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců či subjektů spolupracujících se školou způsobem, 

který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům žáků, zákonných zástupců, 

zaměstnanců či subjektů spolupracujících se školou k jejich změně, zničení, ztrátě či 

poškození, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 

jinému zneužití; 

(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich 

nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich 

dalších souvisejících právech; 

(d) Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace dodržuje odpovídající 

technické a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem 

možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji žáků, zákonných 

zástupců, zaměstnanců či subjektů spolupracujících se školou  mají povinnost dodržovat 

mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů. 

  

2. Informace o zpracování osobních údajů    

 

2.1. Informace o správci a kontaktní údaje 
 Správcem Vašich osobních údajů je Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 , příspěvková 

organizace, IČ: 708 822 23 

Vaše dotazy přijmeme na e-mailu: poverenec@jungzs.cz 
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2.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Na škole je jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřenec plní povinnosti 

stanovené právními předpisy, zejména poskytuje informace a poradenství, monitoruje soulad 

zpracování osobních údajů s právními předpisy, komunikuje s dozorovým úřadem a plní další 

stanovené povinnosti. 

Nepodaří-li se Vám vyřešit Váš dotaz či Vaši záležitost prostřednictvím výše uvedených 

kontaktních údajů naší banky, můžete též kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Václav Křičenský, e-mail: poverenec@jungzs.cz 

 

2.3. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování 

 

2.3.1. Zpracování osobních údajů pro splnění právních povinností 
V souvislosti s výkonem činnosti je správce osobních údajů oprávněn zpracovávat Vaše 

osobní údaje pro splnění celé řady zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona 

§3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“), ale i z jiných právních 

předpisů. To se týká zejména zpracováváním osobních údajů za účelem vedení evidence 

členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění 

apod.).; 

poskytnutí Vašich osobních údajů je podmínkou toho, abychom Vám mohli poskytnout naše 

služby a k takovému zpracování je správce osobních údajů oprávněn bez Vašeho souhlasu. 

 

2.3.2. Zpracování osobních údajů pro uzavření a plnění smlouvy 
Správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje dále pro účely související s uzavřením 

nebo plněním smlouvy. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné smluvní 

vztah uskutečnit bez nepřiměřených právních rizik, včetně jednání o uzavření nebo změně 

smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je tedy podmínkou vzniku a trvání smlouvy (smluvním 

požadavkem). 

 

2.3.3. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem 
Na základě Vašeho souhlasu zpracovává správce osobních údajů Vaše osobní údaje pro účely 

péče, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů. 

  

2.4. Způsob zpracování osobních údajů 
Způsob, kterým správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i 

automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování a  v informačních systémech. 

   

2.5. Doba zpracování osobních údajů 
Osobní údaje zpracovává správce osobních údajů pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem 

k účelům jejich zpracování a zároveň splnění archivačních povinností.  

 

 2.6. Právo odvolat souhlas 

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste povinni udělit a zároveň jste oprávněni 

tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat dle 

zákona bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných 

osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo 

dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným. Pokud neudělíte 
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nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme především odpovídajícím způsobem upravit dostupnost a 

rozsah. 

 

2.7. Právo vznést námitku 
V případech, kdy Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,  jste oprávněn/a vznést proti 

takovému zpracování námitku.  

 

2.8. Vaše ostatní práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Právo na přístup k osobním údajům: 
máte právo požádat správce osobních údajů o potvrzení, zda Vaše osobní údaje skutečně 

zpracováváme, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a ke 

stanoveným informacím. 

Právo na opravu: 
máte právo, aby správce osobních údajů bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní 

údaje, které o Vás zpracovává. Máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to 

i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“): 
máte právo, aby správce osobních údajů bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, 

pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepotřebnosti 

zpracovávaných osobních údajů pro stanovené účely či protiprávnosti jejich zpracování). 

Právo na omezení zpracování: 
máte právo na to, aby správce osobních údajů omezila zpracování Vašich osobních údajů, 

pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepřesnosti 

zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování, nebo námitky vůči 

zpracování osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech). 

Právo na přenositelnost údajů: 
máte právo od správce osobních údajů od klubového administrátora získat osobní údaje, které 

se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo 

předat tyto údaje jinému správci. 

Právo podat stížnost: 
pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů správcem osobních údajů 

dochází k porušení příslušných právních předpisů, můžete se obrátit se svou stížností na: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
https://www.uoou.cz/ 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

  

3. Informační memorandum 
Toto Informační memorandum je platné a účinné ke dni 1. 1. 2019 

Ostatní dokumenty: 

 

Směrnice GDPR: Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů 


