Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů (OÚ)
Správce OÚ:
Základní umělecká škola Červený Kostelec,
MgA.Leoš Nývlt, statutární zástupce
sídlo správce: Nerudova 511, Červený Kostelec IČ: 00857581
telefon: 603152621, e-mail: reditel@zusck.eu
Pověřenec pro ochranu OÚ:
Simona Michelová,
e-mail: michelova@mikroregionupa.cz
Základní umělecká škola Červený Kostelec je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje žáků, jejich
zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené na přihlášce, tzn. jména, adresy,
kontaktní údaje, data narození a rodné číslo žáka. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě
zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů žáků,
kroniky, knihy úrazů, za účelem poskytnutí hudebního nástroje - smlouvy o půjčovném a seznamů oprávněných
osob, účetní a platební údaje (IČ, DIČ, číslo účtu, adresy firem). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely vedení
účetnictví.
Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, fotodokumentace z akcí, audio nahrávky z koncertů, výtvarné
práce žáků. Veškeré záznamy z vystoupení (audio – video, foto) slouží pouze k propagaci, presentaci školy a pro
potřeby žáků a učitelů. Tyto záznamy mohou být publikovány na webových stránkách školy, v městském
zpravodaji, Facebooku školy, výstavách, koncertech školy. Na základě školského zákona jsou údaje poskytovány
SPC, PPP, Městský úřad (odbor školství, sociální) a ČŠI.
Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich
opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud
jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat. Škola nepředává osobní
údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy
pro jejich zabezpečení.
Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci školy. Pro zajištění konkrétních
zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů,
kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících
platforem:
Sensio.cz s.r.o. (iZUŠ - kompletní vedení dokumentace školy)
JOSI s.r.o. (zabezpečení, HW, SW školy)
Facebook – (propagace školy)
eBOLA (webhosting - stránky školy)
zpravodaj Města Červený Kostelec ((propagace školy)
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření
informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou
povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez
vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.
V Červeném Kostelci dne 23. května 2018
Vydal: MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy

