
Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
 
V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zpřístupňuje Základní škola a mateřská škola – Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná – Fryštát, Dr. Olszaka 156 informace o účelu 
zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů 
zpracovávaných jednotlivými pracovišti školy. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze 
po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.  

 
 

 
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím – Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná – Fryštát, Dr. Olszaka 156 

 

Účel zpracování 
osobních údajů 
 

Kategorie subjektů 
údajů 

Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců 
údajů 

Doba zpracování 

Poskytování informací dle 
zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu 
k informacím 
 

Fyzické osoby Titul, jméno, příjmení, 
datum narození, adresa 
trvalého pobytu 

Ředitel školy Dle spisového 
a skartačního řádu  

Personální evidence 
zaměstnanců  
 
 

Zaměstnanci  Osobní údaje související 
s personální evidencí 
zaměstnanců  

Zaměstnavatel  Pracovněprávní vztah, pak 
dle spisového 
a skartačního řádu  

Platová evidence 
zaměstnanců  

Zaměstnanci  Osobní údaje vztahující 
se ke zpracování platů  

Zaměstnavatel, OSSZ 
ČSSZ, FÚ, zdravotní 
pojišťovny, soudy, 
exekutorské úřady, ÚP, ISP 
 

Pracovněprávní vztah, pak 
dle spisového 
a skartačního řádu  



Realizace výběrových 
řízení na obsazení volných 
pracovních míst 

Uchazeči o zaměstnáni 
přihlášení do výběrového 
řízení 

Titul, jméno, příjmení, 
datum narození, adresa 
trvalého pobytu, státní 
občanství, (číslo OP nebo 
číslo dokladu o povolení 
k trvalému pobytu 
v případě cizince), doklad 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, výpis z evidence 
Rejstříku trastů (obsahuje 
rodné číslo)   

Zaměstnavatel  Výběrové řízení 
(po ukončení výběrového 
řízení se doklady skartují 
nebo vracejí uchazečům, 
doklady uchazeče, který 
uspěl jsou obsahem 
osobního spisu – viz. 
personální evidence) 

Zajišťování a evidence 
pracovnělékařských 
prohlídek zaměstnanců  

Zaměstnanci  Osobní údaje související 
s personální evidencí 
zaměstnanců  

Zaměstnavatel, 
poskytovatel 
pracovnělékařských 
služeb, kontrolní orgány  

Pracovněprávní vztah, pak 
dle spisového 
a skartačního řádu 

Zajišťování agendy 
vzdělávání  

Zaměstnanci  Identifikační údaje pro 
certifikáty (titul, jméno a 
příjmení, datum a místo 
narození)  

Vzdělávací instituce Pracovněprávní vztah, pak 
dle spisového 
a skartačního řádu 

Školská matrika dle zák. č. 
561/2004 Sb., školský 
zákon  

Žáci Osobní údaje související se 
zpracováním školské 
matriky 

Učitelé, pedagogičtí 
pracovníci, zaměstnanec 
sekretariátu školy 

Po dobu návštěvy žáků 
do ZŠ, pak dle spisového a 
skartačního řádu  

Školská matrika dle zák. č. 
561/2004 Sb., školský 
zákon  

Zákonní zástupci  Osobní údaje související se 
zpracováním školské 
matriky  

Učitelé, pedagogičtí 
pracovníci, zaměstnanci 
sekretariátu školy 

Po dobu návštěvy žáků 
do ZŠ, pak dle spisového a 
skartačního řádu 

Darovací smlouva Poskytovatel (smluvní 
strana)  

U fyzických osob titul, 
jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
bydliště 
 

Ředitel školy, účetní  Dle spisového 
a skartačního řádu  
 



Smlouvy o pronájmu TV Pronajímatel (smluvní 
strana)  

U fyzických osob titul, 
jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
bydliště 

Ředitel školy, 
zaměstnanec sekretariátu, 
účetní 

Dle spisového 
a skartačního řádu  
 

Vyřizování agendy 
pojistných událostí 
(v souvislosti 
s poškozením nebo 
odcizením majetku nebo 
úrazy zaměstnanců 
nebo žáků)  
 

Žadatel Titul, jméno, příjmení, 
datum narození, RČ, 
adresa trvalého bydliště 
 

Ředitel školy, 
zaměstnanec sekretariátu, 
makléřská společnost 

Dle spisového 
a skartačního řádu  
 

Zakládání úřední 
korespondence jiné 
povahy 
 

Fyzické osoby v postavení 
odesílatele 
 

Titul, jméno, příjmení, 
adresa trvalého pobytu 
nebo kontaktní adresa 
žadatele, případně další 
osobní údaje, které 
žadatel uvede v podání 
 

ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím, 
Karviná – Fryštát, Dr. 
Olszaka 156 

Dle spisového 
a skartačního řádu  
 

 


