
Informace ke zpracování osobních údajů 

S osobními údaji dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců je nakládáno dle platných 

právních předpisů v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů nebo také GDPR). 

Správcem osobních údajů je: Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, 

školská právnická osoba, Mendlovo náměstí ¾, 603 00 Brno, tel. spojení +420543211790, ID datové 

schránky: 3373epg, jméno ředitele statutárního orgánu Ing. Ivo Procházka 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Bc. Jaroslav Kocián 

Kontaktní údaje: J. K. accounting s.r.o., IČ 02734168, Hybešova 726/42, 60200 Brno, tel. kontakt: 

725 654 319,  

 

PPP  zpracovává osobní údaje pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování 

(vedení matriky školského zařízení dle § 28 odst. 3 Školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění) 

a  osobní údaje získané z titulu naplnění požadované služby.  

Zpracování osobních údajů probíhá v listinné i elektronické podobě. Technické, organizační a 

personální zabezpečení zpracování je v souladu s legislativními požadavky.  

 

Osobní údaje, které jsou zpracovávány:  

· adresní a identifikační údaje dětí, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců - jméno, 

příjmení, tituly, datum narození , rodné číslo, státní příslušnost,  zařazení do školy a třídy, adresy 

trvalého pobytu, bydliště, popř. korespondenční adresy, telefonní kontakty, e-mailové adresy , 

podpisy zákonných zástupců, Údaje o jiné osobě - adresní a identifikační údaje člena rodiny  

· popisné, profilové, sociodemografické údaje - údaje o věku, vzdělání, povolání/zaměstnání, 

rodinném stavu, počtu osob v domácnosti, rodinných poměrech, údaje o průběhu a výsledků 

vzdělávání, činnosti dětí, žáků a studentů 

· další údaje vyplývající z poskytnutí poradenské služby, údaje citlivé, anamnestické.  

 

V souladu se zásadami GDPR  zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně 

potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po zákonnou dobu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodn%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADslu%C5%A1nost

