
Pořadové číslo Účel zpracování Kategorie osobních údajů* Souhlas subjektu údajů Kategorie subjektu údajů Zdroje osobních údajů Kategorie příjemců
Předání do 

zahraničí/ano/ne
Doba uchování Druh zpracování Způsob zpracování Databáze

Opatření k 
zabezpečení

A. B. C. D. E. F. G. H. CH. I. J. K. L.

ko
m

en
tá

ř

Důvod zpracování osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb. - stanovit účel                                                                                              
a) zpracování správci ukládá zvláštní zákon 
nebo je takových osobních údajů třeba k 
uplatnění práv a povinností vyplývajících ze 
zvláštního zákona - vypsat zákony, ze kterých 
vyplývají povinnosti
b) ostatní zpracování osobních údajů

adresní a identifikační údaje se rozumí 
např.:
jméno, příjmení, datum a místo narození, 
rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, 
adresa trvalého bydliště, tel. spojení domů, do 
zaměstnání apod.
citlivé údaje (1) – národnostní, etnický, 
rasový původ,

ano/ne
pokud ano, specifikujte: 
informace o tom, zda budou (jsou) 
osobní údaje zpracovávány se 
souhlasem subjektu údajů – podle § 5 
odst. 2  zákona č. 101/2000 Sb., nebo 
bez souhlasu subjektu údajů – podle § 5 
odst. 2 písm. a) – g) - uvede se 
příslušné písmeno

Zaměstnanci organizace 
Osoby s jiným vztahem k 
|organizaci   – např.smluvní 
partneři
Osoby bez vztahu k organizaci

Přímo od subjektů údajů
Z veřejných zdrojů – specifikujte 
(např. OR,ŽR)
Jiné zdroje - specifikujte (z vlastních 
zdrojů)

Nebudou jiní příjemci než 
správce
Jiní příjemci - specifikujte (např. 
veřejné úřady, finanční úřad, 
smluvní partneři) 

Nebude docházet k 
předání osobních údajů 
do jiných států
Osobní údaje budou 
předány do členských 
zemí EU
Předání se uskuteční na 
základě smlouvy, jejíž 
součástí budou 
standardní smluvní 
doložky pro předávání 
osobních údajů do třetích 
zemí podle Rozhodnutí

dle Spisového a skartačního 
řádu

Shromažďování
Ukládání na nosiče informací
Zpřístupňování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Předávání do cizích států
Šíření
Zveřejňování
Uchovávání
Výměna
Třídění
Kombinování
Blokování
Likvidace
Další způsoby zpracování

Manuální nebo 
automatizované nebo oboje
Manuální – vlastními 
zaměstnanci (listinná podoba, 
kartotéky, spisy…) ev. 
zpracovatelem

Automatizované - 
automatizované zpracování  
zahrnuje operace uskutečňované 
zcela nebo zčásti pomocí 
automatizovaných postupů: 

Dle analýzy rizik

1

Mzdová agenda jméno a příjmení, rodné číslo, datum 
narození,adresa, rodinný stav, státní 
příslušnost, počet dětí + jm.,př. a RČ dětí), 
jm., př., RČ, adresa a zaměstnavatel 
manžela/lky, číslo účtu zaměstnance,pracovní 
mail, osobní číslo, údaje o sociální situaci 
(exekuce), údje o platu 

Ne  zákony: 262/2006Sb.Zákoník 
práce, 586/1992Sb. Zákon o daních z 

příjmů, 187/2006Sb. Zákon o 
nemocenském pojištění, 155/1995Sb. 

Zákon o důchodovém pojištění, 
582/1992Sb. Zákon o provádění 
sociálního pojištění, 48/1997Sb. 
Zákon o veřejném ZP, Mandátní 
smlouva, Zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád  

zaměstnanci organizace a 
rodinní příslušníci

přímo od subjektu údajů,
Osobní dotazníky prostřednictvím 
personální agendy, nebo daňové 
prohlášení, Dohody o srážkách z 
platu, Prohlášení o srážkách ze mzdy- 
exekuce

pověření zaměstnanci správce, 
ČSSZ, FÚ, ZP, soudy, 
exekutorské úřady, insolvenční 
správci, Česká pojišťovna, 
garanti projektů 
kofinancovaných z EU 
(zaměstnanci správce), externí 
zpracovatel, zřizovatel, Krajský 
úřad

ne dle Spisového a skartačního 
řádu

Shromažďování
Ukládání na nosiče informací
Zpřístupňování
Úprava
Pozměňování
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

Manuální i automatizované, 
vlastními zaměstnanci (listinná 
podoba), externí zpracovatel

Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Mzdová agenda- dohody o zasílání výplaty 
na účet

jméno a příjmení, datum narození, adresa, 
číslo účtu

Ne-plnění dle Dohody o zasílání platu 
na bankovní účet

zaměstnanec organizace od subjektu údajů pověřený zaměstnanec správce ne dle Spisového a skartačního 
řádu

Shromažďování
Ukládání na nosiče informací
Používání
Uchovávání
Likvidace

listinná podoba, externí 
zpracovatel, mzdový program

Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

2

Personální agenda jméno a příjmení, rodné číslo, datum 
narození,adresa, rodinný stav, státní 
příslušnost, telefonní spojení, údaje o 
zdravotním stavu, 

Ne - zákon 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů

zaměstnanec organizace zápočtový list, potvrzení o praxi, 
potvrzení o MD, RD,Prohlášení 
poplatníka daně z příjmů ze závislé 
činnosti,doklady o vzdělání, 
nahlášení zdravotní pojišťovny, 
oddací list (v případě změny stavu), 
potvrzení o starobním 
důchodu(výměr),potvrzení o 
zdanitelných příjmech,pracovní mail

pověřený zaměstnanec správce ne dle Spisového a skartačního 
řádu

Shromažďování, uchovávání, 
používání, vyhledávání, 
zadávání údajů v el. podobě - 
program Bakaláři

Manuální – vlastními 
zaměstnanci (listinná podoba, 
kartotéky, spisy…) 

Šifrování Řízení 
přístupu Doba 
uložení Fyzická 
bezpečnost Záznam 
činností Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Personální agenda-údaje o zaměstnancích 
poskytované CK, při organizování ŠVP, 
LVZ, školení zaměstnanců (mimo DVPP)

jméno a příjmení, adresa, datum narození, ANO se souhlasem zaměstnance zaměstnanec organizace přímo od subjektu údajů pověřený zaměstnanec 
správce,organizátoři školení, 
organizátoři akcí

ne dle Spisového a skartačního 
řádu

Shromažďování, uchovávání, 
používání, vyhledávání, 
zadávání údajů v el. podobě - 
program Bakaláři

Manuální - listinná podoba Šifrování Řízení 
přístupu Doba 
uložení Fyzická 
bezpečnost Záznam 
činností Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

3

Propagace prezentace organizace- 
zaměstnanci

jméno a příjmení, pracovní mail, pracovní 
telefon, biometrický údaj (foto, výtvarné dílo, 
hudební dílo)

ANO se souhlasem zaměstnance zaměstnanec organizace přímo od subjektu údajů, fotografie z 
akcí

pověřený zaměstnanec správce, 
veřejnost

ne dle Spisového a skartačního 
řádu

Shromažďování, uchovávání, 
používání, vyhledávání, 
zadávání údajů v el. podobě - 
program Bakaláři

Manuální-listinná podoba, 
elektronická podoba 

Šifrování Řízení 
přístupu Doba 
uložení Fyzická 
bezpečnost Záznam 
činností Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Propagace prezentace organizace- děti, žáci jméno a příjmení, biometrický údaj (foto), 
výtvarné dílo, hudební dílo

ANO se souhlasem zákonného zástupce děti a žáci organizace přímo od subjektu údajů, fotografie z 
akcí, nahrávky koncertů,  

pověřený zaměstnanec správce, 
veřejnost

ne dle Spisového a skartačního 
řádu

Shromažďování, uchovávání, 
používání, vyhledávání, 
zadávání údajů v el. podobě - 
program Bakaláři

Manuální-listinná podoba, 
elektronická podoba 

Šifrování Řízení 
přístupu Doba 
uložení Fyzická 
bezpečnost Záznam 
činností Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

4

Smlouva- smluvní lékař jméno, příjmení, adresa, datum narození, 
druh práce, údaje o zdravotním stavu 

Ne- zpracování je nezbytné pro 
posouzení pracovních schopnosti 
zaměstnance, 262/2006Sb.Zákoník 
práce,

zaměstnanci organizace přímo od subjektu údajů pověřený zanměstnanec správce, 
smluvní lékař

ne dle Spisového a skartačního 
řádu

Shromažďování
Ukládání na nosiče informací
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Likvidace

Manuální- listinná podoba, 
elektronická podoba

Šifrování Řízení 
přístupu Doba 
uložení Fyzická 
bezpečnost Záznam 
činností Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Smlouvy s finančím plněním do 50.000,- Kč 
(včetně nájemní, darovací, poskytnutí služby)

 jméno a příjmení,datum narození, trvalý 
pobyt, kontaktní adresa, e-mail,telefon,                             
fyzické a právnické osoby navíc-IČ, 
DIČ,název,jméno a příjmení statutárního 
zástupce

Ne-zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpis, 
pro účely plnění smlouvy

Osoby bez vztahu k organizaci 
- obchodní partneři, osoby se 
vztahem k organizaci - 
zaměstnanci

Přímo od subjektů údajů, veřejné 
rejstříky

Pověřeni zaměstnanci správce, ne dle Spisového a skartačního 
řádu 

Shromažďování
Úprava
Používání
Uchovávání
Likvidace

Manuální - archivované 
smlouvy v listinné podobě 

Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Smlouvy s finančním plněním nad 50.000,- 
Kč

 jméno a příjmení,datum narození, trvalý 
pobyt, kontaktní adresa, e-mail,telefon,                             
fyzické a právnické osoby navíc-IČ, 
DIČ,název,jméno a příjmení statutárního 
zástupce

Ne-zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpis, 
pro účely plnění smlouvy

Osoby bez vztahu k organizaci 
- obchodní partneři, osoby se 
vztahem k organizaci - 
zaměstnanci

Přímo od subjektů údajů, veřejné 
rejstříky

Pověřeni zaměstnanci správce, ne dle Spisového a skartačního 
řádu 

Shromažďování
Úprava
Používání
Uchovávání
Likvidace

Manuální - archivované 
smlouvy v listinné podobě 

Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

5

Školská agenda děti, žáci - matrika jm. a příjmení, rodné číslo, st. příslušnost, 
místo narození, trvalý pobyt, znevýhodnění a 
podpůrná opatření dětí a žáků se SVP

ne-zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním a 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

děti, žáci,  od zákonných zástupců, doporučení 
ŠPZ

pedagogičtí pracovníci, (výuka 
plavání)- vlastní zaměstnanci-
pedagog volného času, plavčík, 
vedoucí učebny plavání, mšmt, 
škola, do níž žák přestupuje

ne dle Spisového a skartačního 
řádu

shromažďování, ukládání na 
nosiče, používání, uchovávání

manuální, automatitzované Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Školská agenda děti, žáci- BOZ, úrazy jméno a příjmení, datum narození,trvalé 
bydliště, zdravotní pojišťovna dítěte, žáka                                 
zák. zástupce - jméno a příjmení, trvalý pobyt, 
pro pojišťovnu rodné číslo, telefon a mail 
dítěte, žáka, lékařská zpráva, číslo účtu zák. 
zástupce 

ne-zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním a 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška č. 64/2005

děti, žáci, zákonní zástupci přímo od subjektu, zákon. zástupců, 
záznam o úrazu

pedagogičtí pracovníci, 
pověřený zaměstnanec správce, 
zdravotní pojišťovna, ČŠI, 
smrtelný úraz - zřizovatel, 
zdravotní pojišťovna, ČŠI, 
Pollicie ČR, při spáchání 
trestného činu nebo přestupku - 
Policie ČR, zákonný zástupce - v 
případě, že škodu zavinil jiný 
žák, dítě, je v záznamu uvedeno 
jeho jméno, příjmení, adresa 
bydliště

ne dle Spisového a skartačního 
řádu

shromažďování, ukládání na 
nosiče, používání, 
uchovávání, likvidace

manuální, automatitzované Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Školská agenda děti, žáci- přijímací řízení jméno a příjmení, datum narození,trvalé 
bydliště dítěte, žáka ,zák. zástupce - jméno a 
příjmení, trvalý pobyt, 

ne-zákon č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 561/2004 Sb., /Školský 
zákon), vyhláška č. 48/2005 

děti, žáci, zákonní zástupci zák. zástupci zřizovatel, pověření pedag.  
zaměstnanci správce

ne dle Spisového a skartačního 
řádu

shromažďování, ukládání na 
nosiče, používání, 
uchovávání, likvidace

manuální, automatitzované Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Školská agenda-ŠPZ jméno a příjmení, datum narození,trvalé 
bydliště dítěte, žáka, podpůrná opatření, 
studijní a zdravotní obtíže žáka, jméno a 
příjmení zák. zástupce

ne-zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním a 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška č. 27/2016....

děti, žáci, zákonní zástupci od zákonných zástupců a ped. 
Pracovníků, ŠPZ

ŠPZ, pověření ped. zaměstnanci 
správce, zákonní zástupci

ne dle Spisového a skartačního 
řádu

shromažďování, ukládání na 
nosiče, používání, 
uchovávání, likvidace

manuální, automatitzované Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Školská agenda-zveřejnění údajů při účasti 
dětí, žáků v soutěžích, olympiádách, 
reprezentaci školy

jméno a příjmení dítěte, žáka, datum 
narození,adresa trvalého bydliště, třída, 
ročník

Ano se souhlasem děti, žáci, přímo od subjektu, zák. zástupců pověření ped. zaměstnanci 
správce, Dům dětí  mládeže, 
organizátor soutěží a olympiád, 
ubytovatel (v zahraničí)

ano - zahraniční soutěže dle Spisového a skartačního 
řádu

shromažďování, , používání, 
uchovávání, likvidace

manuální, automatitzované Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Školská agenda-poskytování údajů o dětech, 
žácích při organizaci ŠVP, LVZ, CK

jméno a příjmení dítěte, žáka, datum 
narození, třída, ročník, jméno a příjmení zák. 
zástupce

Ano se souhlasem děti, žáci, přímo od subjektu, od zákonných 
zástupců, lékař

pověření pedag. zaměstnanci 
správce, ubytovatel

ne dle Spisového a skartačního 
řádu

shromažďování, používání, 
uchovávání, likvidace

manuální, automatitzované Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Školská agenda - zákonní zástupci, 
pěstouni, opatrovník, poručník

zák. zástupce - jméno a příjmení, místo 
trvalého pobytu, bydliště, adresa pro 
doručování, telefon, datová schránka                   
navíc pěstouni, opatrovníci, poručníci - závěr 
soudního rozhodnutí

ne-zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním a 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

 zákonní zástupci, pěstouni, 
opatrovníci, poručníci

 zákonní zástupci, pěstouni, 
opatrovníci, poručníci, soud

pedaogičtí pracovníci, pověřený 
zaměstnanec správce, zákonní 
zástupci, opatrovník, pěstoun, 
poručník

ne dle Spisového a skartačního 
řádu

shromažďování, ukládání na 
nosiče, používání, 
uchovávání, likvidace

manuální, automatitzované Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Školská agenda-druh, družka, 
zplnomocněná osoba

jméno, příjmení, bydliště zákonného zástupce 
a zplnomocněné osoby

Ano se souhlasem děti, žáci, zákonný zástupce, 
druh, družka, jiná 
zplnomocněná osoba

zákonný zástupce, zplnomocněná 
osoba, plná moc

pedagogičtí pracovníci, druh, 
družka, zplnomocněná osoba

ne po dobu platnosti  používání, uchovávání, 
likvidace

manuální Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Školská agenda-evidence údajů o osobách, 
které mohou vyzvedávat dítě, žáka z MŠ, ZŠ, 
ŠD a nejsou zákonnými zástupci

jméno, příjmení, bydliště zákonného zástupce 
a zplnomocněné osoby, tel. kontakt na 
zplnomocněnou osobu, její vztah k dítěti, 
žákovi, jméno a příjmení, datum narození, 
trvalé bydliště dítěte, žáka

Ano se souhlasem zákonný zástupce, 
zplnomocněná osoba, dítě, žák

zákonný zástupce, zplnomocněná 
osoba, plná moc

pedagogičtí pracovníci ne po dobu platnosti  používání, uchovávání, 
likvidace

manuální Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Školská agenda - OSPOD, Policie ČR, soud jméno a příjmení dítěte, žáka, datum 
narození, trvalé bydliště, jméno, příjmení, 
bydliště zákonného zástupce, poručníka, 
pěstouna …                                            
finanční náklady ZZ, spolupráce ZZ se 
školou, výchovné a vzdělávací problémy žáka

Ne-Zákon č. 359/1999 Sb., zákon o 
sociálně právní ochraně dětí

dítě, žák, zákonný zástupce, 
pěstoun, poručík …

pedagogičtí pracovníci OSPOD, Policie ČR, soud, 
pověření zaměstnanci správce

ne dle Spisového a skartačního 
řádu

shromažďování, používání, 
uchovávání, likvidace

manuální, automatitzované Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

6

Stravování- děti, žáci, studenti, zákonní 
zástupce, zaměstnanci organizace

jméno, příjmení, datum  narození,  adresa 
trvalého bydliště, č. bank. účtu, údaje o 
omezení ve stravování, údaje o absenci 
strávníků z jiných škol, telefon, email

Ne-zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním a 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška č. 107/2005 Sb., o 
školním stravování, ve znění pozdějších 
předpisů,ne- smlouva (tím, že podepíše 
přihlášku = smlouva)

dítě, žák, student, zákonný 
zástupce, zaměstnanec 
organizace

od subjektu údajů, od smluvních 
partnerů(škol)

pověřený zaměstnanec správce ne dle Spisového a skartačního 
řádu 

Shromažďování
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

manuální -evidence v listinné 
podobě a                               v 
MS Office (MS Excel), elektr. 
program SIS, VIS

Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Stravování-cizí strávník,  důchodce jméno, příjmení, datum  narození,  adresa 
trvalého bydliště, telefon , e-mail, druh 
důchodu, č.bank. účtu

ne- smlouva (tím, že podepíše 
přihlášku = smlouva)

cizí strávník    od subjektu údajů pověřený zaměstnanec správce , 
zřizovatel (příspěvek pro 
důchodce)

ne dle Spisového a skartačního 
řádu 

Shromažďování
zpřístupňování Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

manuální -evidence v listinné 
podobě a                               v 
MS Office (MS Excel), elektr. 
program SIS, VIS

Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

7

Ekonomická agenda jméno a příjmení,e-mail, č. bankovního účtu, 
soukromá osoba-jméno a příjmení, adresa; 
fyzické a právnické osoby- IČ, DIČ, název a 
sídlo organizace, údaje o sociální situaci 

ne- zákon o účetnictví č.563/1991, Sb., 
ve znění pozdějších předpisů

odběratel, dodavatel od subjektu údajů, žádost o přijetí do 
MŠ, ŠD, žádost o přijetí dítěte, žáka, 
žádost o osvobození od úplaty

pověřený zaměstnanec správce ne dle Spisového a skartačního 
řádu 

Shromažďování
zpřístupňování Vyhledávání
Používání              Nonosiče 
informací
Uchovávání
Třídění
Likvidace

manuální -evidence v listinné 
podobě a                               v 
MS Office (MS Excel), elektr. 
program Gordic 

Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

8

Spisová služba jméno a příjmení, adresa, název organizace, 
veškerá příchozí a odeslaná korespondence

Ne-zákon o spisové službě č.499/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákonný zástupce, 
zaměstnanci, osoby bez vztahu 
k organizaci

od subjektu údajů, zákonní zástupci pověřený zaměstnanec správce ne dle Spisového a skartačního 
řádu 

Shromažďování
zpřístupňování Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

Ginis-aplikace, elektronické 
zpracování

Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Spisová služba - datová schránka, 
elektronický podpis

jméno a příjmení, datum narození,adresa...., 
veškerá příchozí a odeslaná korespondence

Ne-zákon o spisové službě č.499/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů

zaměstnanec organizace od subjektu údajů pověřený zaměstnanec správce ne dle Spisového a skartačního 
řádu 

Shromažďování
zpřístupňování Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

listinná podoba a elektronická 
podoba,datová schránka

Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

9

Komunikace s odborovou organizaci jméno a příjmení, datum vzniku a ukončení 
pracovního poměru, čerpání dovolené

Ne- Zákon č. 262/2006Sb.Zákoník 
práce, Kolektivní smlouva

zaměstnanci zpráva o sjednaných nových 
pracovních poměrech, schválení 
rozvrhu čerpání dovolené, informace 
o pracovních úrazech, informace o 
rozvázání pracovního poměru 
zaměstnanců, projednání výpovědí 
podaných zaměstnancům

pověřený zaměstnanec správce ne dle Spisového a skartačního 
řádu

Shromažďování
Ukládání na nosiče informací
Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Likvidace

listinná podoba, IS směrnice Šifrování Řízení 
přístupu Doba 
uložení Fyzická 
bezpečnost Záznam 
činností Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

jméno a příjmení+výše odborového příspěvku 
u členů odborové organizace

ANO se souhlasem zaměstnance zaměstnanci z vlastních zdrojů  - výplatní listiny pověření zaměstnanci správce v 
roli zástupce Odborové 
organizace

ne dle Spisového a skartačního 
řádu 

Předání odborové organizaci listinná podoba Šifrování Řízení 
přístupu Doba 
uložení Fyzická 
bezpečnost Záznam 
činností Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

10

Komunikace -Školská rada, Spolek rodičů jméno a příjmení, adresa, datum narození, Ne-zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním a 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

členové školské rady, zákonní 
zástupci

od subjektu údajů pověřený zaměstnanec správce ne dle Spisového a skartačního 
řádu 

Shromažďování
zpřístupňování Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

listinná podoba Šifrování Řízení 
přístupu Doba 
uložení Fyzická 
bezpečnost Záznam 
činností Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

e-mail, telefon Ano se souhlasem Šifrování Řízení 
přístupu Doba 
uložení Fyzická 
bezpečnost Záznam 
činností Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

11

Návštěvní kniha datum, jméno a příjmení, čas příchodu, za 
kým, čas odchodu, čitelný podpis

Ne - oprávněný zájem správce osoby bez vztahu k organizaci od subjektu údajů pověřený zaměstnanec správce ne dle Spisového a skartačního 
řádu 

Shromažďování
zpřístupňování Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

listinná podoba Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

12

Dohody o realizaci výkonu trestu obecně 
prospěšných prací

jméno, příjmení, dat. narození, adresa 
trvalého bydliště, kontkatní adresa, výše trestu 

Ne-Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 
řízení soudním (trestní řád), ve znění 
pozdějších předpisů

osoby bez vztahu k organizaci od subjektu údajů pověřený zaměstnanec správce ne dle Spisového a skartačního 
řádu 

Shromažďování
zpřístupňování Vyhledávání
Používání
Uchovávání
Třídění
Likvidace

listinná podoba Šifrování 
Pseudonymizace 
Řízení přístupu 
Doba uložení 
Fyzická bezpečnost 
Záznam činností 
Důvěrnos, 
dostupnost, 
integrita, odolnost 
Obnova Testování

Název organizace - Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace

Stanovení účelu, prostředků a způsobu zpracování osobních údajů 


