Jungmannova základní škola Beroun,
IČO: 709 75 019,
se sídlem Beroun 2, Plzeňská ulice č.p. 30, PSČ 266 01,

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES označované jako GDPR (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation), nabylo účinnosti dnem
25. května 2018. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je přímo použitelné a není
potřeba, aby byl obsah nařízení převeden do zákona.
Vzhledem k tomu, že základní škola zpracovává velké množství osobních údajů žáků, rodičů
a zaměstnanců, musí přijmout určitá opatření tak, aby vše bylo v souladu s tímto nařízením.
Většina osobních údajů, které základní škola shromažďuje a zpracovává, jsou však údaje,
které jí ukládá zákon nebo jsou nezbytně nutné k zajištění výchovně vzdělávacího procesu či
bezpečí žáků (jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, bydliště,
zdravotní pojišťovna, státní příslušnost, údaje o zákonném zástupci, závažné údaje
o zdravotním stavu, apod.). Právní úprava rovněž upravuje zpracování osobních údajů
zákonných zástupců (jméno a příjmení, bydliště, kontaktní telefon, e-mail, ID datové schránky,
soudní rozhodnutí o vymezení styku s dítětem apod.). K použití některých osobních údajů
bude škola požadovat váš písemný souhlas (zveřejnění fotografií, případně videí dětí na
webových stránkách školy a v místním tisku, předání osobních údajů dětí poskytovateli školy
v přírodě, apod.).
Všechny osobní údaje, které škola shromažďuje, ať už v elektronické či písemné podobě, jsou
zabezpečeny před neoprávněným užitím. Základní škola tyto údaje shromažďuje
v souladu se školským zákonem, využívá je pouze k účelům, pro které byly shromážděny
(např. katalogové listy žáků, školní matrika), a neposkytuje tyto údaje dalším subjektům.
Všechny údaje jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu s právními
předpisy a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Případné dotazy ke zpracování osobních údajů můžete zaslat na adresu základní školy:
Plzeňská ulice č. p. 30, 266 01 Beroun 2, IDDS: exikkve, e-mailovou adresu základní školy:
sekretariat@jzs.cz nebo na e-mailovou adresu: poverenec@jzs.cz.

