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Správce:

Pověřenec:

Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování
vedení personální a m zdové 
agendy a plnění povinností 
vyp lýva jících z pracovního 
poměru

čl. 6 ods t. 1 pís m. b) – 
sp lnění sm louvy (pracovní 
smlouva, smlouva o 
výkonu funkce)  

čl. 6 ods t. 1 pís m. c) – 
sp lnění právní povinnosti 
správce d le zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku 
práce,   zákona č. 
563/2004 Sb.,o 
pedagogických 
pracovnících a jiných 
pracovněprávních 
předpisů

Jm éno, příjmení, 
rodné příjmení, 
místo narození, 
bydliš tě, datum  
narození, rodné 
číslo , číslo  OP, 
tele fon,  pracovní 
email,číslo 
bankovního účtu, 
druh účtu, pracovní 
zařazení, dosažené 
vzdělání, kvalifikace, 
odborné znalos ti a 
dovednosti, průběh 
dosavadního 
zam ěs tnání, 
potvrzení o  
předchozím 
zam ěs tnání/stud iu/Ú
P (pracovní smlouva 
a §109 a násl. 
Zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce)

Osobní údaje v rozsahu 
jm éno, příjmení, pracovní 
zařazení jsou uvedeny 
v pros torách š koly. 

V případě pracovníků, kteří 
v rám ci svého pracovního 
zařazení komunikují s  
veřejnos tí, jsou uveřejněny 
údaje o jménu, příjm ení, 
pracovním zařazení a   
pracovním emailu na 
webu š koly.

bankovní instituce (identifikace os ob 
oprávněných dis ponovat s  
bankovními účty), zpracovatelé 
os obních údajů (pos kytovatelé  
služeb, při kterých dochází ke 
zpracování OÚ) 

Osobní údaje 
jsou 
zpracovávány po 
dobu trvání 
pracovněprávníh
o vztahu a dále 
jsou pak uloženy 
po dobu běhu 
archivačních lhůt, 
ne jméně po 
dobu 15 le t od 
ukončení 
pracovního 
poměru.

zajištění vstupu do budovy 
ško ly

us t. čl. 6 odst. 1  písm. c) 
GDPR

jm éno a příjmení, 
číslo  čipu, čas 
příchodu/odchodu

nezveřejňuje s e oprávněné orgány veřejné správy a 
stá tní orgány (školní ins pekce, 
PČR), zpracovatelé  osobních údajů 
(poskytovate lé služeb, při kterých 
dochází ke zpracování OÚ) 

po dobu trvání 
pracovního 
poměru a 15 le t 
po ukončení 
pracovního 
poměru

plnění ohlašovací povinnosti 
vůči oprávněným orgánům

čl. 6 ods t. 1 pís m. b) – 
sp lnění sm louvy (pracovní 
smlouva, smlouva o 
výkonu funkce)

čl. 6 ods t. 1 pís m. c) – 
sp lnění právní povinnosti 
správce d le zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku 
práce,  zákona č.  
582/1991 Sb., o 
organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, 
zákon č. 48/1997, o 
veřejném  zdravotním 
pojištění zákona č. 
435/2004 Sb., o 
zam ěs tnanosti a  jiných 
pracovněprávních 
předpisů

Jm éno, příjmení, 
rodné příjmení, 
místo narození, 
bydliš tě, přechodné 
bydliš tě, datum  
narození, rodné 
číslo ,stá tní 
přísluš nost (§37 
zákona č.  582/1991 
Sb., o  organizaci a  
provádění s ociáln ího 
zabezpečení)

zdravotní po jišťovna 
(§ 10 zákon č. 
48/1997, o  veřejném 
zdravotním pojiš tění)

 zdravotní 
způs obilost a  
znevýhodnění (§ 83 
zákona č. 435/2004 
Sb., o  
zam ěs tnanosti)

Počet dětí, výše 
pobíraných dávek 
nemocenského 
pojištění, (§36 
zákona č.  582/1991 
Sb., o  organizaci a  

nezveřejňuje s e orgány veřejné správy, zdravotní 
po jišťovna, zpracovatelé osobních 
údajů (poskytovatelé  služeb, při 
kterých dochází ke zpracování OÚ) 

Osobní údaje 
jsou 
zpracovávány po 
dobu trvání 
pracovněprávníh
o vztahu a dále 
jsou pak uloženy 
po dobu běhu 
archivačních lhůt, 
ne jméně po 
dobu 15 le t od 
ukončení 
pracovního 
poměru.

vedení daňového účetn ictví 
dle  zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů

čl. 6 ods t. 1 pís m. c) – 
sp lnění právní povinnosti 
správce d le zákona o 
daních z příjmů a 
souvise jících právních 
předpisů

Jm éno, příjmení, 
rodné příjmení, 
bydliš tě, přechodné 
bydliš tě, rodné číslo , 
stá tní přísluš nos t, 
stav, údaje o 
manželce/ovi, rod inní 
přísluš níci a  dalš í 
vyživované os oby (§ 
6 a nás l. zákona č. 
586/1992 Sb., o 
daních z příjmů), 
informace o 

nezveřejňuje s e orgány veřejné správy, zpracovate lé 
os obních údajů (pos kytovatelé  
služeb, při kterých dochází ke 
zpracování OÚ)

Osobní údaje 
jsou 
zpracovávány po 
dobu trvání 
pracovněprávníh
o vztahu a dále 
jsou pak uloženy 
po dobu běhu 
archivačních lhůt, 
ne jméně po 
dobu 15 le t od 
ukončení 
pracovního 

vedení š kolní matriky, plnění 
povinností dle  škols kého 
zákona a souvis ejících 
právních předpisů 

čl. 6 ods t. 1 pís m. c) 
GDPR – s plnění právní 
povinnosti správce d le 
ško lského zákona a 
souvise jících právních 
předpisů  

jm éno, příjmení, 
rodné číslo, s tátní 
občans tví, mís to 
trvalého pobytu,  
údaje o 
znevýhodnění žáka, 
údaje o zdravotní 
způs obilosti a  
zdravotním stavu 
žáka,  š kola , do které 
chodí, třída, obor 
vzdělání, předměty,  
(§ 16, 17, 18, 28, 30, 
41,  50, 65, 81, 164  

nezveřejňuje s e oprávněné orgány veřejné správy a 
stá tní orgány (školní ins pekce, PČR, 
OSPOD) zpracovate lé os obních 
údajů (poskytovatelé  služeb, při 
kterých dochází ke zpracování OÚ), 
externí š kolní jídelna žáka (pro 
potvrzení nároku žáka na dotaci 
obědů)

po dobu š kolní 
docházky a po 
dobu s kartačních 
a archivačních 
lhůt stanovených 
Minis terstvem 
školství, mládeže 
a tě lovýchovy

přijímací řízení čl. 6 ods t. 1 pís m. c) 
GDPR – s plnění právní 
povinnosti správce d le 
ško lského zákona a 
souvise jících právních 
předpisů  

jm éno, příjmení, 
rodné příjmení, trva lé 
bydliš tě,datum 
narození, rodné 
číslo , stá tní 
občans tví, stupeň 
podpůrných opatření, 
korespondenční 
adresa, ID DS, 
výs ledky předchozího 
studia, IZO školy (§ 
16, 60, 60a, 60d, 60e 
zákona č. 561/2004 
Sb., š kolského 
zákona a § 37 
zákona č. 500/2004 
Sb., s právní řád),

nezveřejňuje s e  zpracovatelé  osobních údajů 
(poskytovate lé služeb, při kterých 
dochází ke zpracování OÚ a 
oprávněné orgány – MŠMT)

po dobu š kolní 
docházky a po 
dobu s kartačních 
a archivačních 
lhůt stanovených 
Minis terstvem 
školství, mládeže 
a tě lovýchovy

zajištění vstupu do budovy 
ško ly

us t. čl. 6 odst. 1  písm. c) 
GDPR

jm éno a příjmení, 
číslo  čipu, čas 
příchodu/odchodu

nezveřejňuje s e oprávněné orgány veřejné správy a 
stá tní orgány (školní ins pekce, 
PČR), zpracovatelé  osobních údajů 
(poskytovate lé služeb, při kterých 
dochází ke zpracování OÚ) 

po dobu š kolní 
docházky

vedení databáze kontaktů pro 
komunikaci s ouvise jící s 
běžným provozem  školy

čl. 6 ods t. 1 pís m. a) 
GDPR – Souhlas s e 
zpracováním OÚ

os obní em ail, te lefon nezveřejňuje s e oprávněné orgány veřejné správy a 
stá tní orgány (školní ins pekce, PČR, 
OSPOD) zpracovate lé os obních 
údajů (poskytovatelé  služeb, při 
kterých dochází ke zpracování OÚ) a 
dá le smluvní partneři – 
poskytovate lé odborné praxe

po dobu š kolní 
docházky dítě te

pořádání výletů a zá jezdů čl. 6 ods t. 1 pís m. b) – 
sp lnění povinnos tí 
vyp lýva jících ze smlouvy 

čl. 6 ods t. 1 pís m. c) – 
sp lnění právní povinnosti 
správce d le zvláštních 
právních předpisů

jm éno, příjmení, 
rodné číslo, s tátní 
občans tví, mís to 
trvalého pobytu,  
údaje o zdravotní 
způs obilosti a  
zdravotním stavu 
žáka, třída, obor, 
číslo  občans kého 
průkazu/  cestovního 
pasu (v případě 
zahraničních 
zájezdů)

nezveřejňuje s e oprávněné orgány veřejné správy a 
stá tní orgány (PČR, celní s práva, 
apod.). Zpracovate lé osobních údajů 
(poskytovate lé služeb, při kterých 
dochází ke zpracování OÚ), 
poskytovate lé služeb s ouvise jících s  
daným výletem či zájezdem, např. 
ces tovní kancelář, pos kytovatel 
ubytovacích s lužeb (místní poplatky), 
organizátor kulturní či vzdělávací 
akce apod., a  to vždy v rozsahu 
nezbytném  pro naplnění účelu

po dobu trávní 
zájezdu a po 
dobu běhu 
archivačních lhůt

vedení evidence pro případ 
úrazu a potřeby oš etření d ítěte

čl. 6 ods t. 1 pís m. a) 
GDPR – Souhlas s e 
zpracováním OÚ

zdravotní po jišťovna nezveřejňuje s e lékařská služba po dobu š kolní 
docházky

pořizování záznamů z akcí 
ško ly pro účely evidence, 
archivace a propagace školy a  
jejích akcí

čl. 6 ods t. 1 pís m. a) 
GDPR – Souhlas s e 
zpracováním OÚ

jm éno, příjmení, 
třída, fotografie , 
audiovizuální 
záznamy

Osobní údaje žáků v 
uvedeném rozsahu s e 
zveřejňují na nás těnkách a 
propagačních materiálech 
ško ly. Fotografie  a 
audiovizuální záznamy 
žáků s e zveřejňuji na 
webových stránkách školy, 
sociálních sítích školy. 

 zpracovatelé  osobních údajů  
(poskytovate lé služeb, při kterých 
dochází ke zpracování OÚ) 

po dobu 15 let po 
ukončení ško lní 
docházky

vedení evidence zákonných 
zástupců pro účely vedení 
ško lní m atriky a plnění 
zákonných povinností

čl. 6 ods t. 1 pís m. c) 
GDPR – s plnění právní 
povinnosti správce d le 
ško lského zákona a 
souvise jících právních 
předpisů  

jm éno, příjmení, 
trvalé bydliště , 
korespondenční 
adresa, tele fonické 
spojení, DS (§ 16, 
17, 18, 28, 30, 41,  
50, 65, 81, 164  
zákona č. 561/2004 
Sb., š kolského 
zákona)

nezveřejňuje s e oprávněné orgány veřejné správy a 
stá tní orgány (školní ins pekce, PČR, 
OSPOD) zpracovate lé os obních 
údajů (poskytovatelé  služeb, při 
kterých dochází ke zpracování OÚ) 

po dobu š kolní 
docházky dítě te 
nebo po dobu 
spolupráce s 
SPC a po dobu 
skartačních a 
archivačních lhůt 
stanovených 
Minis terstvem 
školství, mládeže 

přijímací řízení čl. 6 ods t. 1 pís m. c) 
GDPR – s plnění právní 
povinnosti správce d le 
ško lského zákona a 
souvise jících právních 
předpisů  

čl. 6 ods t. 1 pís m. a) 
GDPR – s ouhlas  se 
zpracováním OÚ

jm éno, příjmení, 
trvalé bydliště , 
korespondenční 
adresa, tele fonické 
spojení, DS (§ 16, 
60, 60a, 60d, 60e 
zákona č. 561/2004 
Sb., š kolského 
zákona a § 37 
zákona č. 500/2004 
Sb., s právní řád)

Datum narození 
(souhlas)

nezveřejňuje s e oprávněné orgány veřejné správy a 
stá tní orgány (MŠMT) zpracovatelé  
os obních údajů (pos kytovatelé  
služeb, při kterých dochází ke 
zpracování OÚ) 

po dobu š kolní 
docházky dítě te a 
po dobu 
skartačních a 
archivačních lhůt 
stanovených 
Minis terstvem 
školství, mládeže 
a tě lovýchovy

vedení databáze kontaktů pro 
komunikaci s ouvise jící s 
běžným provozem  školy a  
docházkou žáka

čl. 6 ods t. 1 pís m. a) 
GDPR – Souhlas s e 
zpracováním OÚ

email nezveřejňuje s e oprávněné orgány veřejné správy a 
stá tní orgány (školní ins pekce, PČR, 
OSPOD) zpracovate lé os obních 
údajů (poskytovatelé  služeb, při 
kterých dochází ke zpracování OÚ) 

po dobu š kolní 
docházky dítě te

os oby vstupující do budovy ško ly 
ochrana majetku školy a  
bezpečí žáků a zam ěs tnanců

čl. 6 ods t. 1 pís m. f) 
GDPR – zpracování pro 
ochranu zájmů správce                  

podoba nezveřejňuje s e orgány činné v trestním řízení po dobu 72 
hodin

Obchodní partneři správce

plnění povinností vyplývajících 
ze smlouvy uzavřené mezi 
subjektem a správcem , 
vedení účetnictví 

čl. 6 ods t. 1 pís m. b) – 
sp lnění sm louvy 

čl. 6 ods t. 1 pís m. c) – 
sp lnění právní povinnosti 
správce d le zvláštních 
právních předpisů

jm éno, příjmení, 
síd lo/trva lé bydliš tě, 
korespondenční 
adresa, IČ, DIČ, 
datum  narození, 
číslo  bankovního 
účtu

Osobní údaje se zveřejňu jí 
v regis tru s mluv za 
podm ínek dle zákona č. 
340/2015 Sb., o reg istru 
smluv, v pla tném a 
účinném znění

zpracovatelé  osobních údajů  
(poskytovate lé služeb, při kterých 
dochází ke zpracování OÚ)

Osobní údaje 
jsou 
zpracovávány po 
dobu trvání 
smluvního vztahu 
a dále po dobu 
15 let

zákonní zás tupci žáků

Subjekt osobních údajů má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti 
zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracování osobních údajů je kdykoliv odvolatelný. 

Gymnázium T.G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková organizace, IČ 606 80 369, se sídlem Dukelské náměstí 31/7, 693 31 Hustopeče
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Mgr. Jan Juřík, tel.: +420 / 543 426 011, email: gdpr@sssbrno.cz

zam ěs tnanci a členové orgánů správce

žáci ško ly
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