Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VČETNĚ POUČENÍ
Svým podpisem stvrzuji, že mne Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) informovala o základních zásadách a
principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679
ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě
kterých správce v souvislosti s mým studiem, které probíhá u správce (dále jen „studium“), nakládá s mými
osobními údaji.

Poučení Subjektu údajů
Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Správce v souvislosti se studiem zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní
úpravou, zejména v souladu s ustanoveními školského zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a s ustanovením čl. 6 odst. 1 obecného nařízení
o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k především k těmto účelům:








vedení školní matriky v rozsahu osobních údajů dle § 28 školského zákona
zpracování údajů při přijímacím řízení a maturitních zkouškách v rozsahu podle příslušných vyhlášek
MŠMT ČR předávaných školou Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání dle §60a školského zákona,
vyhláška č. 353/2016 Sb., resp. § 81 školského zákona
uzavírání smluv k praktickému vyučování dle vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a
vzdělávání v konzervatoři,
evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech souvisejících se vzděláváním dle § 29
školského zákona, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
vykazování aktivit v rámci dotačních projektů souvisejících se vzděláváním
k dalším účelům nezbytným pro zajištění výuky v rozsahu platných právních předpisů.

Správce v souvislosti se studiem dále zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou
právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a e) obecného nařízení o ochraně
osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k dalším níže uvedeným účelům. Zaškrtnutím políček udělujete
souhlas s tímto:
Osobní údaj

Účel zpracování

Fotografie žáka

Webové stránky školy, školní publikace,
facebook školy
Webové stránky školy, facebook školy
Informování o školních a mimoškolních
akcích (soutěže, olympiády, sportovní
akce apod.)na webových stránkách školy,
facebooku, nástěnkách

Audio či videozáznam žáka
Jméno, příjmení, třída,
dosažené výsledky žáka, obor
studia
*nehodící se škrtněte

Doba poskytnutí
souhlasu
Po dobu studia

Souhlas*
ANO

NE

Po dobu studia
Po dobu studia

ANO
ANO

NE
NE

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu dle platného znění školského zákona a souvisejících
vyhlášek, dále pak v návaznosti na udělený souhlas: jméno, (popřípadě jména), příjmení, podoba, údaj o
ročníku, třídě, oboru studia, kontaktních informacích na zákonné zástupce, rodiče žáků.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností
vyplývajících ze vztahu vzniklého mezi správcem a subjektem údajů v souvislosti se studiem, ubytováním či
stravováním.

Kontaktní údaje správce





správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy red@sslbc.cz
správce je možné kontaktovat prostřednictvím datové schránky ID DS j96k84x
správce provozuje webové stránky: www.sslbc.cz, facebookový profil Střední škola strojní, stavební a
dopravní Liberec.

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/6, příspěvková organizace je oprávněna
zpracovávat osobní údaje manuálně a automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž
aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům
školy či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat.
Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvkovou organizací informován o svých právech a povinnostech, zejm. o svém právu:








na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či
jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)
na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely
oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR)
právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře
je zcela dobrovolné.
V Liberci dne _____________________________

Podpis*__________________________________
*Podpis zákonného zástupce v případě, že subjekt údajů je mladší 18ti let
Jméno a příjmení žáka
Jméno a příjmení zákonného zástupce

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace
Poradenské služby
V průběhu docházky do školy Vám mohou být poskytovány poradenské služby školních poradenských
pracovníků. Jedná se o služby školního metodika prevence a výchovného poradce, v základní poradenské rovině
a rozsahu.
Školní metodik prevence poskytuje služby v oblasti primární prevence, užívání návykových látek, předcházení
šikaně, poradenství v případě problémů s chováním. Veškerá činnost školního metodika prevence je popsána ve
školním minimálním preventivním programu a ve vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. V případě Vašeho nesouhlasu
nebude metodik prevence poradenské služby poskytovat.
Výchovný poradce poskytuje služby v oblasti kariérového poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, péči o děti školně neúspěšné apod. Veškerá činnost výchovného poradce
je popsána v plánu výchovného poradenství a ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. V případě Vašeho nesouhlasu
nebude výchovný poradce poradenské služby poskytovat.
Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky do Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci mi byly
poskytovány služby školního metodika prevence a výchovného poradce.
Souhlasím*
*Nehodící se škrtněte

ANO

NE

V Liberci dne _____________________________
Podpis*__________________________________
*Podpis zákonného zástupce v případě, že subjekt údajů je mladší 18ti let
Jméno a příjmení žáka
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Poučení: V případě změny souhlasu – nesouhlasu v průběhu studia je potřeba písemně o tomto uvědomit vedení školy.

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace

Orientační testování žáků na přítomnost návykových látek
Testování žáků na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL, pomocí zkoušky ze
slin.
Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu, existuje-li důvodné
podezření z požití návykové látky a možného ohrožení zdraví v průběhu studia na Střední škole strojní, stavební
a dopravní v Liberci.
Souhlasím*
*Nehodící se škrtněte

ANO

NE

V Liberci dne _____________________________
Podpis*__________________________________
*Podpis zákonného zástupce v případě, že subjekt údajů je mladší 18ti let
Jméno a příjmení žáka
Jméno a příjmení zákonného zástupce

Poučení: V případě změny souhlasu – nesouhlasu v průběhu studia je potřeba písemně o tomto uvědomit vedení školy.

