
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.01 Spisová služba 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Jihočeský kraj (cloud). 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

JUDr. Eva Bartošová. 
E-mail: poverenec.oou@kraj-jihocesky.cz. 
Telefon: 386 720 431. 

Účel zpracování Příjem a odesílání korespondence. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spisové službě). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, ostatní adresáti a odesílatelé. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, adresa, obsah spisu. 

Příjemci osobních údajů Adresáti dle obsahu spisu: orgány veřejné správy a orgány veřejné moci, zákonní zástupci, popř. jiní. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 45. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.02 Poskytování informací podle infozákona 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Jihočeský kraj (cloud). 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

JUDr. Eva Bartošová. 
E-mail: poverenec.oou@kraj-jihocesky.cz. 
Telefon: 386 720 431. 

Účel zpracování Poskytování informací o příjemcích  veřejných prostředků na základě žádosti nebo zveřejněním. 

Právní titul Splnění právní povinnosti (u povinného zveřejnění informací), splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
(u dobrovolného zveřejnění informací u orgánu veřejné moci a veřejného subjektu), oprávněný zájem třetí 
strany (u žadatelů o poskytnutí informací). 

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu třetí strany. 

Právní předpis Zákon č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím), zákon č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zákon č. 499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spisové 
službě), vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žadatel o informace, příjemce veřejných prostředků 

Kategorie osobních údajů U žadatele: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště nebo adresa bydliště a adresa k doručování. 

U příjemce veřejných prostředků: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt. 

U příjmů fyzických osob (příjemců veřejných prostředků) ze závislé činnosti: jméno, příjmení, funkční, 
pracovní či obdobné zařazení, výše veřejných prostředků. 

Příjemci osobních údajů Informace o žadateli: bez příjemce. 

Informace o příjemci veřejných prostředků: žadatel popř. veřejnost. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.03 Personální agenda 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Evidence zaměstnanců, pracovníků na dohody pro zpracování platů, pro zdravotní a sociální pojištění. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný 
zájem, plnění povinností a výkon zvláštních práv správce v oblasti pracovního práva a práva v oblasti 
sociálního zabezpečení. 

Právní předpis Zákon 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon269/1994 Sb., (Zákon o rejstříku trestů), nařízení vlády o platových 
poměrech, nařízení vlády o katalogu prací, zákon č. 373/2011 Sb. (Zákon o specifických zdravotních službách). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, e-mail, děti – datum narození, manžel, zdravotní 
stav, srážky, trestní činnost, mzda (osobní dotazník, smlouvy a dodatky, jmenovací listina, dosažené vzdělání, 
výpis z rejstříku trestů, potvrzení o zaměstnání, zápočty praxe, čestné prohlášení, zápočet praxe, pracovní 
náplň, dohody o odpovědnosti, platové výměry, DPP, DPČ, žádosti o rodičovskou dovolenou a neplacené 
volno, porušení pracovní kázně, lékařské prohlídky). 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 45. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 
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10.04 Srážky, exekuce 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Zajištění srážek z platů pro věřitele zaměstnanců z titulu exekucí nebo dohod o srážkách z platu. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon 262/2002 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 282/2006 Sb. (Insolvenční zákon), nařízení vlády č. 595/2006 Sb. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno, rodné číslo, bydliště, dlužná částka. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 45. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.05 Mzdová agenda 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Výpočty platů, zákonných odvodů a srážek z platů. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 586/1992 Sb. (Zákon o daních z příjmů), zákon č. 280/2009 Sb. 
(Daňový řád). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci, žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, bydliště, jméno a rodné číslo dítěte, mzda, 
invalidita, manžel, srážky, důchod, jméno manželů (mzdové listy, evidenční list důchodového pojištění – 
důchodové pojištění, registr nemocenského pojištění – přihlášky, sociální pojištění – odvod pojistného, 
zdravotní pojištění – přihlášky a odvod pojistného, finanční úřad – daňové přiznání, daňová prohlášení, roční 
zúčtování daní, náhrady za dobu pracovní neschopnosti a nemocenská, OČR, statistické výkazy, podklady pro 
mzdy,další podklady – rodné listy, invalidní důchod, soudní rozhodnutí). 

Příjemci osobních údajů Zřizovatel (anonymizovaně v platové rozvaze). 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5, S 10, A 10, S 45. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.06 Kamerový systém 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému. 

Právní titul Oprávněný zájem správce osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování 
osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce. 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci a návštěvníci školy. 

Kategorie osobních údajů Podoby a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob. 

Informace poskytované 
subjektům údajů 

Prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného prostoru, včetně identifikace 
správce a sdělení, kde lze získat další informace. 

Příjemci osobních údajů V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro vedení přestupkového řízení, 
případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz 5 dnů (120 hodin). Řešený zachycený incident je uchováván pro nezbytnou dobu. 

Počet zapojených kamer  

 

18 

Objekt umístění kamer 2 hlavní vchody do školy, vedlejší vchod do školy – PPP, 2 tělocvičny, zahrada domova mládeže, parkoviště 
2×, chodba u tělocvičny, šatny v přízemí 4 ×, schodiště hlavní – 1. patro, schodiště – 2. patro 2×, schodiště – 
3. patro 2×. 

Režim kamer Spuštěny nepřetržitě celý den. 
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10.07 Informační systém školy (webové stránky) 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Poskytování povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup a nepovinných informací podle 
vlastního uvážení školy nebo školského zařízení. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, oprávněný zájem správce (PR 
školy). Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě 
oprávněného zájmu správce nebo na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), zákon 
č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci, žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, fotografie (web školy, nástěnky, TV na chodbách). 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Průběžná aktualizace. 

Způsob zpracování Elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.08 Záloha dat 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Ochrana dat před ztrátou, poškozením, změnou, zničením, krádeží, zablokováním a neoprávněným použitím. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 181/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti), vyhláška č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpeč-
nosti. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Subjekty osobních údajů ze všech zálohovaných agend. 

Kategorie osobních údajů Všechny údaje evidované v ostatních agendách. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Dle skartační doby jednotlivých zálohovaných agend. 

Způsob zpracování Elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.09 Docházkový systém 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Získání podkladů pro výpočet časové mzdy (platu), evidence přítomnosti a nepřítomnosti žáků. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon 269/1994 Sb. (Zákon o rejstříku trestů), nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb. o platových poměrech, nařízení vlády o katalogu prací, zákon č. 373/2011 Sb. o specifických 

zdravotních službách, zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanc, žáci, cizí osoby. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz 1 rok. 

Způsob zpracování Elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 
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10.10 Evidence pedagogů pro tvorbu rozvrhů hodin 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Tvorba rozvrhů, suplování. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Pedagogičtí pracovníci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, rodné číslo, adresa, datum a místo narození. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 45. 

Způsob zpracování Elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.11 Vymáhání pohledávek 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Zajištění likvidity z neuhrazených pohledávek. 

Právní titul Oprávněný zájem správce. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů 
na základě oprávněného zájmu správce. 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, adresa, dlužná částka (upomínky, sestava pohledávek). 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.12 Účetní agenda 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Evidence majetku a závazků, přírůstků a úbytky aktiv a pasiv, hmotné odpovědnosti a odpovědnosti za svěře-
né předměty. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, bydliště, datum narození (PPD, VPD, faktury), číslo účtu. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.13 Zápůjčky ICT techniky a pomůcek 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Zapůjčení ICT techniky, učebních pomůcek popř. jiného majetku ve vlastnictví správce pro realizaci 
distančního způsobu vzdělávání. 

Právní titul Splnění smlouvy. 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Vypůjčitelé: žáci, zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození žáka, zaměstnance. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 1. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky (Tabulky MS Excel). 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.14 Testování zaměstnanců a žáků na přítomnost nákazy COVID-19 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Zamezení šíření nákazy COVID-19 v době nouzového stavu ČR při pandemické situaci, předcházení dalšího 
šíření onemocnění COVID-19, zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí, prokázání plnění a kontroly plnění 
povinností uložených správci právními předpisy, 

Právní titul Splnění právní povinnosti (během povinného testování), oprávněný zájem správce (během vážné 
epidemiologické situace nebo u  testování na základě smlouvy se zpracovatelem), souhlas (v ostatních 
případech). Výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: veřejný zájem v oblasti veřejného 
zdraví. 

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného 
zájmu správce. 

Právní předpis Zákon č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů), aktuální 
metodický materiál MŠMT ČR a dále: 

Pro děti, žáky nebo studenty:  

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN 

Pro žáky na přijímací zkoušky: 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN 

Pro zaměstnance: 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci, žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, čas provedení testu a výsledek provedení testu na nákazu COVID-19. 

U výjimky z provedení testování: jméno, příjmení, důvod výjimky z testování na nákazu COVID-19 

Pro testy hrazené pojišťovnou: číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovna. 

Příjemci osobních údajů Krajská hygienická stanice (v případě hlášení pozitivních testů), zdravotní pojišťovny (v případě nákupu testů). 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování; po dobu nezbytné 
kontroly zpracování plateb a nároků zdravotních pojišťoven subjektů údajů (maximálně 3 roky). 

Způsob zpracování Listina, elektronická podoba. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.15 Tvorba potvrzení o vzdělávání žáků a studentů, o době zaměstnání zaměstnanců, 

tvorba posudků dětí, žáků, studentů a zaměstnanců 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Získání informací o subjektu osobních údajů v komplexní podobě, jako výstup při odchodu pracovníka ze 
zaměstnání; poskytnutí informací k řízení vedenému orgány veřejné moci, pracovně právní účely 
zaměstnanců, sociální potřeby žáků nebo zákonných zástupců. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, oprávněný zájem třetí strany. Výjimka pro zpracování citlivých údajů:  

U zaměstnanců: plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního 
práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany. 

U dětí, žáků, studentů: významný veřejný zájem.  

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného 
zájmu třetí strany. 

Právní předpis Zákon č. 117/1995 Sb. (Zákon o státní sociální podpoře), zákon č. 586/1992 Sb. (Zákon o daních z příjmů), 
zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 435/2004 Sb. (Zákon o zaměstnanosti), Zákon č. 561/2004 Sb. 
(Školský zákon), vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnaci, žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození, plat, rodné číslo, bydliště, další obecné popř. citlivé údaje. 

Příjemci osobních údajů Orgány veřejné moci, OSPOD, poradenské služby (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-
psychologická poradna). 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

— 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: S 5, S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronická podoba. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.16 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Rozšíření a prohloubení pracovních kompetencí a kvalifikace pedagogických pracovníků na certifikovaných 
kurzech a školeních. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění smlouvy. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 563/2004 (Zákon o pedagogických pracovnících), vyhláška 
č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Pedagogičtí pracovníci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození. 

Příjemci osobních údajů Vzdělávací organizace. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.17 BOZP a PO, BOZ, evidence úrazů a rychlá zdravotnická pomoc 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel PreventCom, s.r.o, Větrovy 131, 390 01 Tábor,  
IČO: 26072254 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

Viz webové stránky zpracovatele. 

Účel zpracování BOZP, PO: údaje o přítomnosti na školeních; BOZ: údaje o poučení žáků o BOZ. 

Kniha úrazů a záznamy o úrazech: zaznamenání všech podstatných údajů o školním (pracovním) úrazu v pří-
činných, časových, prostorových a věcných souvislostech včetně jmen svědků. 

Právní titul BOZP, PO a BOZ a evidence úrazů: splnění právní povinnosti. 

RZP: ochrana  životně důležitých zájmů subjektu údajů. Výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním 
stavu: zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v pří-
padě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, zákon 
č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vyhláška č. 246/2001 Sb. MV ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru, vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých 
druzích posudkové péče, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu. 

RZP: Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě, vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdra-
votnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Školení BOZP: jméno a příjmení zaměstnanců, poučení o BOZ: jméno a příjmení žáků poučených o BOZ. 

Kniha úrazů: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, druh a popis úrazu, druh a popis zranění, zdravotní 
pojišťovna zaměstnance nebo žáka. 

RZP: obecné údaje včetně citlivých vztahujících se ke zdravotnímu stavu. 

Příjemci osobních údajů Kniha úrazů: zdravotní pojišťovny zaměstnance, žáka a školy, Česká školní inspekce, ve vymezených případech 
zřizovatel, inspektorát práce a policie. 

RZP: pracovníci výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 50, S 10, S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 

 

  



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.18 Školská rada 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Seznámení veřejnosti s kandidáty a se složením školské rady vytvořené dle zákonných požadavků a umožnění 
kontaktu na ni. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, oprávněný zájem (poskytování 
kontaktních údajů na členy ŠR). 

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného 
zájmu správce nebo na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), směrnice JČKÚ SM/114/RK. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Kandidáti do ŠR a  členové školské rady. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, bydliště, telefon, e-mail. 

Příjemci osobních údajů Zřizovatel, návštěvníci webových stránek. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.01 Evidence žáků – přijímací řízení 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Centrum pro zjištění výsledků vzdělávání (CERMAT). 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

Viz webové stránky zpracovatele. 

Účel zpracování Zajištění přijímacího řízení. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný 
zájem. 

Právní předpis Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 353/2016 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Uchazeč:  

Jméno a příjmení, rodné příjmení, místo a datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro 
doručování včetně datové schránky, státní občanství, stupeň podpůrných opatření, telefon, e-mail, fax, 
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. 

Zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, telefon, e-mail. 

Příjemci osobních údajů Zřizovatel (při odvolání proti nepřijetí). 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.02 Evidence žáků – osobní spisy žáků 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Evidence žáků, průběhu jejich vzdělávání a prospěchu. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný 
zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, 
údaje o předchozím vzdělávání, formu a délku vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o prů-
běhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění  žáka , údaje o mimořádném 
nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi i školou, údaje o závěrech vyšetření uvedených 
v doporučení školského poradenského zařízení, zdravotní způsobilost a zdravotní obtíže, datum ukončení 
vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ukončeno, jméno a příjmení zákonného zástupce, 
místo trvalého pobytu nebo bydliště, telefonické spojení. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 20. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.03 Evidence žáků – spisy ve správ. řízení, rozhodnutí ředitele – žáci 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Správní řízení. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný 
zájem. 

Právní předpis Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, mobil. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.04 Evidence školních úrazů  a rychlá zdravotnická pomoc 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Kniha úrazů a záznamy o úrazech: zaznamenání všech podstatných údajů o školním (pracovním) úrazu v pří-
činných, časových, prostorových a věcných souvislostech včetně jmen svědků. 

RZP: v případě krajní nouze je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu 

Právní titul BOZP, PO a BOZ a evidence úrazů: splnění právní povinnosti. 

RZP: ochrana  životně důležitých zájmů subjektu údajů. Výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním 
stavu: zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v pří-
padě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, zákon 
č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 

RZP: Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě, vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdra-
votnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Školení BOZP: jméno a příjmení zaměstnanců, poučení o BOZ: jméno a příjmení žáků poučených o BOZ. 

Kniha úrazů: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, druh a popis úrazu, druh a popis zranění, zdravotní 
pojišťovna zaměstnance nebo žáka. 

RZP: obecné údaje včetně citlivých vztahujících se ke zdravotnímu stavu. 

Příjemci osobních údajů Kniha úrazů: zdravotní pojišťovny zaměstnance, žáka a školy, Česká školní inspekce, ve vymezených případech 
zřizovatel, inspektorát práce a policie. 

RZP: pracovníci výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 10, S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.05 Evidence žáků – škola 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Pořízení a zpracování údajů o dětech, žácích, studentech a klientech podle zákonných požadavků pro potřeby 
provozu školy a statistické výkazy v rámci sběru dat pro výkonové a statistické výkazy. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný 
zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských 
zařízení a školní matriky. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, 
údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, datum 
zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o zne-
výhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, 
údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, zdravotní způsobilost 
a zdravotní obtíže, datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole 
ukončeno, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, telefonické spojení. 

Příjemci osobních údajů UIV, zřizovatel (anonymizoaně ve statistických výkazech). 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 10. 

Způsob zpracování Elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.06 Ukončení studia – škola 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Centrum pro zjištění výsledků vzdělávání (CERMAT). 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

Viz webové stránky zpracovatele. 

Účel zpracování Přihlášení žáků k závěrečným zkouškám a maturitním zkouškám a k absolutoriu, zadání výsledků zkoušek, 
vystavení vysvědčení, zaznamenání ukončení vzdělávání ve školní matrice. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný 
zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 
ve středních školách maturitní zkouškou, zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo. 

Příjemci osobních údajů JČ kraj (OŠMT) a zkoušející škola: údaje o předsedovi maturitní a zkušební komise. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5 – A 45. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.07 Vysvědčení – škola 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Centrum pro zjištění výsledků vzdělávání (CERMAT). 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

Viz webové stránky zpracovatele. 

Účel zpracování Doklad o celkovém prospěchu a ukončení školního roku. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Školský zákon č. 561/2004 Sb. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.08 Inkluze 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Poskytnutí podkladů k přiřazení podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, výjimka: u zdravotní způsobilosti a zdravotních obtíží výslovný souhlas se 
zpracováním osobních údajů a významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád), vyhláška č. 72/2005 Sb. 
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, vyhláška č. 27/2016 Sb. 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, chování, prospěch, zdravotní stav, rodinné zázemí, údaje o zne-
výhodnění dítěte nebo žáka, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných 
dítěti nebo žákovi školou, údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského 
zařízení, zdravotní způsobilost a zdravotní obtíže. 

Příjemci osobních údajů Pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.09 Vzdělávání distančním způsobem 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Zajištění jiného než prezenčního způsobu vzdělávání při mimořádných událostech nebo nouzovém stavu. 

Právní titul Spnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon); upravený školní řád. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, e-mail pro distanční výuku, účet do on-line prostředí. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Po dobu vzdělávání. 

Způsob zpracování Elektronicky (on-line synchronně). 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.10 Lyžařský, cykloturistický, turistický, adaptační kurz 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Poskytnutí identifikačních údajů jiným správcům – pořadatelům, popř. dodavatelům služeb. 

Právní titul V případě výjezdů dle ŠVP splnění právní povinnosti, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (pokyny 
zřizovatele), oprávněný zájem správce (plnění výchovně vzdělávací činnosti); výjimka pro zpracování citlivých 
údajů o zdravotním stavu a omezení – významný veřejný zájem. 

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného 
zájmu správce nebo na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. 

Právní předpis U kurzů dle ŠVP: zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Vedoucí kurzu, další pedagogové, žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní stav, zdravotní omezení, číslo OP. 

Příjemci osobních údajů Poskytovatelé přepravních, ubytovacích a jiných služeb. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Ano u lyžařských a pobytových výjezdů v rámci Erasmu+. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.01 Deníky odborného výcviku 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Získání informací o průběhu a rozsahu odborného výcviku. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.02 Deníky BOZP – odborný výcvik 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Zajištění přehledu o provedeném školení BOZP, datu konání a přítomných osobách. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 246/2001 Sb. MV ČR o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení žáků poučených o BOZ. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.03 Evidence odborného výcviku – Bakaláři 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Vedení údajů pro školní matriku, o průběhu studia a klasifikaci žáků, o docházce a nepřímnosti žáků na výuce. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zákonní zástupci, telefon, e-mail. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 45. 

Způsob zpracování Elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.04 Stipendijní program – odborný výcvik 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Poskytování prospěchových stipendií podle stipendijního programu škol. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Subjekt údajů má právo kdykoliv 
vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. 

Právní předpis Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, bydliště, číslo občanského průkazu. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.05 Výkazy mezd žáků – odborný výcvik 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Výpočet odměny žákům za produktivní práci. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

150 žáků. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.06 Smlouvy o zajištění praktického vyučování 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Poskytnutí osobních údajů žáků partnerské organizaci, která zajišťuje materiálně a personálně jejich 
odbornou praxi. 

Právní titul Splnění smlouvy. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
školského zákona. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.07 Certifikace Rigips – odborný výcvik 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Zpracování údajů pro vystavení odborného certifikátu. 

Právní titul Splnění smlouvy (rámcová smlouva). 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, IČO, DIČ, telefon, e-mail. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.08 Soutěže – odborný výcvik 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Poskytnutí identifikačních údajů jiným správcům – pořadatelům soutěží. 

Právní titul Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti 
zpracování osobních údajů na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Dle zadavatele soutěže: jméno a příjmení, datum narození. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz 2 roky. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

21.09 Odměňování v hotovosti: žáci – produktivní činnost, stipendia; zaměstnanci – plat 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Výpočty platů a odměn žáků za produktivní činnost, výpočty stipendií a vyplácení těchto částek v hotovosti. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon 262/2006 Sb. (Zákoník práce). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a odměna (výplatní listiny). 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

30.01 Evidence strávníků, ubytovaných 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Zajištění stravování přihlášeným osobám (strávníkům) a přehled o ubytovaných osobách. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný 
zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci, zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, číslo účtu, telefon (povolení k inkasu, přihláška ke 
stravování, žádost o čip). 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Listina elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

40.01 Přihlašování na DM a ukončování pobytu 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Evidence žáků přijímaných k ubytování a ukončení ubytování. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný 
zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, škola, obor, telefonní číslo, e-mail, rodné číslo, číslo občanského 
průkazu, zdravotní pojišťovna, zdravotní stav (přihláška). 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

40.02 Evidence ubytovaných žáků a žákyň 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Přehled o žáících využívajích ubytovací služby zařízení. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný 
zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, škola, obor, telefonní číslo, e-mail, rodné číslo, číslo občanského 
průkazu, zdravotní pojišťovna, zdravotní stav (osobní spis). 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 20. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

40.03 Výchovná činnost na domově mládeže 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Evidence výchovné činnosti na domově mládeže. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, škola, obor, ročník. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

40.04 Provoz DM 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Evidence o provozu domova mládeže. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, škola, obor, ročník, telefonní číslo. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

40.05 Administrativa činnosti pedagogických pracovníků na DM 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Informace o administrativních činnostech prováděných pedagogickými pracovníky. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Vychovatelé. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

50.01 Smlouvy 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Zajištění dodávek zboží a služeb od externích dodavatelů. 

Právní titul Splnění smlouvy. 

Právní předpis Zákon 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Smluvní partneři. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, bydliště. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

50.02 Vznik pronájmu, ubytování, služby 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Evidence pohledávek vzniklých z pronájmu majetku správce, z ubytování a dalších služeb. 

Právní titul Splnění smlouvy. 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Ubytovaní – cizí osoby. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, adresa firmy, IČO, DIČ, telefon, e-mail, čas, prostor pronájmu. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

50.03 Evidence pronájmu, ubytování, služby 

Správce osobních údajů Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. 
IČO: 00582336. 
Ředitel: Ing. Luboš Kubát. 
Telefon: 387 423 450. 
E-mail: sekretariat@sspcb.cz. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Evidence průběhu pohledávek vzniklých z pronájmu majetku správce, z ubytování a dalších služeb a jejich 
úhrad. 

Právní titul Splnění smlouvy. 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Ubytovaní – cizí osoby. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, adresa firmy, IČO, DIČ, telefon, e-mail, čas, prostor pronájmu, datum narození, bydliště, 
rodné číslo, číslo občanského průkazu (kniha ubytování). 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

90.01 Agenda zpracovatele: Dotační program "My v tom Jihočechy nenecháme I" 

Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je jiná organizace: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České 
Budějovice, PSČ: 370 76. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

JUDr. Eva Bartošová. 
E-mail: poverenec.oou@kraj-jihocesky.cz. 
Telefon: 386 720 431. 
 

Zpracovatel Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. IČO: 70890650. 

Účel zpracování Realizace dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme I“ na podporu školní a mimoškolní 
vzdělávací, výchovné a zájmové činnosti dětí a mládeže. 

Právní titul Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. 

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu. 

Právní předpis Usnesení Jihočeského kraje Usnesení č. 251/2022/ZK-19. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žáci do 19 let s místem trvalého pobytu v Jihočeském kraji a jejich zákonní zástupci, kteří se přihlásí s nárokem 
u příjemce dotace. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt dítěte, jméno a příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt jeho zákonného 
zástupce, skutečnost pobírání dávek státní sociální podpory nebo výše příjmu rodiny, výše poskytnutého 
příspěvku, výše příjmů společně posuzovaných členů společné domácnosti. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne 

Lhůty pro výmaz 3 roky po skončení projektu. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 

 


