
  

 

 

 
 
 

 
SUBJEKT OÚ ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ VÝČET OÚ ZVEŘEJNĚNÍ OÚ PŘÍJEMCI OÚ DOBA ZPRACOVÁNÍ 

 
 
 
 
 
 

zaměstnanci 
a členové orgánů 

správce    
 
 
  

vedení personální a mzdové 
agendy a plnění povinností 
vyplývajících z pracovního 
poměru 

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu 
funkce) 
 
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a jiných 
pracovněprávních předpisů 

jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, datum narození, rodné číslo, 
číslo bankovního účtu, pracovní e-mail, druh účtu, pracovní zařazení, dosažené vzdělání, 
kvalifikace, odborné znalosti a dovednosti, průběh dosavadního zaměstnání, potvrzení 
o předchozím zaměstnání/studiu/ÚP, scan podpisu zaměstnance (pracovní smlouva a §109 
a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 
 
Výpis z RT (§ 29a zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících) 

osobní údaje v rozsahu 
jméno, příjmení, pracovní 
zařazení jsou uvedeny 
v prostorách správce 
 
v případě pracovníků, kteří 
v rámci svého pracovního 
zařazení komunikují 
s veřejností, jsou uveřejněny 
údaje o jménu, příjmení, 
pracovním zařazení 
a pracovním e-mailu na 
webu správce 

bankovní instituce (identifikace osob 
oprávněných disponovat s 
bankovními účty), zpracovatelé 
osobních údajů (poskytovatelé 
služeb, při kterých dochází ke 
zpracování OÚ)  

po dobu trvání pracovněprávního 
vztahu a dále jsou pak uloženy po 
dobu běhu archivačních 
a skartačních lhůt 

plnění ohlašovací povinnosti 
vůči oprávněným orgánům 

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu 
funkce)  
 
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti a jiných pracovněprávních předpisů 

jméno, příjmení, rodné příjmení, místo narození, bydliště, přechodné bydliště, datum 
narození, rodné číslo, státní příslušnost, místo narození zaměstnance, všechna další 
příjmení zaměstnance předcházející rodnému (§37 zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení) 
 
zdravotní pojišťovna (§ 10 zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění) 
 
zdravotní způsobilost a znevýhodnění (§ 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) 
 
počet dětí, výše pobíraných dávek nemocenského pojištění, (§36 zákona č.  582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 

nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zdravotní 
pojišťovna, zpracovatelé osobních 
údajů (poskytovatelé služeb, při 
kterých dochází ke zpracování OÚ) 

po dobu trvání pracovněprávního 
vztahu a dále jsou pak uloženy po 
dobu běhu archivačních 
a skartačních lhůt 

vedení daňového účetnictví 
dle zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle zákona o daních 
z příjmů a souvisejících právních předpisů 

rodinní příslušníci a další vyživované osoby (jméno, příjmení a rodné číslo) 
příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele 
 (§ 6 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) 

nezveřejňuje se orgány veřejné správy, zpracovatelé 
osobních údajů (poskytovatelé 
služeb, při kterých dochází ke 
zpracování OÚ) 

po dobu trvání pracovněprávního 
vztahu a dále jsou pak uloženy po 
dobu běhu archivačních 
a skartačních lhůt 

realizace distanční výuky čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy (pracovní smlouva, smlouva o výkonu 
funkce) 
čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – plnění úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění 
distanční výuky 

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, uživatelské jméno na komunikačních platformách nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů 
(poskytovatelé služeb, při kterých 
dochází ke zpracování OÚ) 

po dobu trvání pracovněprávního 
vztahu a dále jsou pak uloženy po 
dobu běhu archivačních 
a skartačních lhůt 

pořizování obrazových 
a zvukových záznamů pro 
propagaci správce a jeho 
činnosti 

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním OÚ jméno, příjmení, funkce, fotografie, videozáznamy osobní údaje zaměstnanců 
(jméno, příjmení, pracovní 
zařazení, fotografie) se 
zveřejňují na nástěnkách, 
propagačních materiálech, 
webových stránkách 
a v místním zpravodaji  

zpracovatelé osobních údajů 
(poskytovatelé služeb, při kterých 
dochází ke zpracování OÚ)  

po dobu trvání pracovněprávního 
vztahu a dále jsou pak uloženy po 
dobu běhu archivačních 
a skartačních lhůt 

zařazení zaměstnance 
a stanovení pracovních 
povinností zaměstnance 
v rámci interních struktur 
správce 

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním OÚ údaj o jiném pracovním poměru nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů 
(poskytovatelé služeb, při kterých 
dochází ke zpracování OÚ) 

po dobu trvání pracovněprávního 
vztahu a dále jsou pak uloženy po 
dobu běhu archivačních 
a skartačních lhůt 

       

SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ MÁ PRÁVO POŽADOVAT PO SPRÁVCI PŘÍSTUP KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM, UPLATNIT PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OPRAVU, VÝMAZ, OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČI NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ, 

MÁ-LI ZA TO, ŽE ZPRACOVÁNÍ NENÍ ZÁKONNÉ, PŘÍPADNĚ PRÁVO PODAT STÍŽNOST K ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE KDYKOLIV ODVOLATELNÝ.  

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

SPRÁVCE: LIPKA – ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM LIPOVÁ 233/20, 602 00 BRNO, IČO: 449 93 447 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, HYBEŠOVA 15, 602 00 BRNO, IČO 60555980 

 


