Prohlášení o zpracování a ochraně
osobních údajů
Victoria School, s.r.o., základní škola a mateřská škola, prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů
přistupuje s veškerým respektem k povaze těchto údajů, jejich ochraně a účelu zpracování a
zpracovává je v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR) a další platnou legislativou.

Správce osobních údajů
Victoria School, s.r.o., základní škola a mateřská škola
Čížovská 1265
Praha 9 - Újezd nad Lesy
PSČ 19016
IČ 28431634
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141019
Správce jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Rostislava Kocmana, kterého je možné
kontaktovat na emailové adrese rostislav.kocman@gmail.com .

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování
Victoria School zpracovává tyto kategorie osobních údajů:
•
•
•
•

Identifikační a kontaktní údaje o žácích a žákyních Victoria School
Identifikační a kontaktní údaje o zákonných zástupcích žáků a žákyní Victoria School
Fotografie žáků a žákyň Victoria School, případně jejích rodičů, pokud se účastní společných
aktivit.
Provozní a ekonomické údaje sloužící pro vyúčtování a fakturaci, které mohou obsahovat
osobní údaje o žácích a žákyních Victoria School nebo jejich zákonných zástupcích.

Právními důvody pro zpracování osobních údajů jsou:
•
•
•
•

•

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi zákonnými zástupci žáků a žákyň
Victoria School – čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 2016/679.
Zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi
zákonnými zástupci žáků a žákyň Victoria School – čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 2016/679.
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst.
1 písm. c) Nařízení 2016/679.
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce podle čl. 6. odst. 1 písm. f
Nařízení 2016/679, konkrétně pro informování o činnosti a aktivitách, propagaci, obchodní a
marketingová sdělení Victoria School a dále o vedení záznamů a informací o činnosti a
aktivitách Victoria School a jejích žáků a žákyň.
Subjekt údajů nebo jeho zákonný zástupce udělil Souhlas se zpracováním osobních údajů podle
čl. 6. odst. 1 písm. a Nařízení 2016/679.

Lhůty pro zpracování osobních údajů
Victoria School, s.r.o. zpracovává a likviduje osobní údaje ve lhůtách:
•

Po dobu, po kterou je udělen souhlas se zpracováním osobních údajů.

•

Po dobu vyplývající z platné legislativy, zejména ze školského zákona, ze zákonů o účetnictví a
archivnictví a spisové službě.

Po uplynutí těchto lhůt jsou osobní údaje v souladu s Nařízením 2016/679 zlikvidovány.

Předávání osobních údajů
Osobní údaje zpracovávané Victoria School, s.r.o. jsou předávány třetím stranám ve smyslu Nařízení
2016/679 (zejména orgány veřejné správy) a dále zpracovatelům zajišťujícím pro Victoria School
podpůrné služby (IT, účetnictví, právní služby) a marketingové a obchodní služby pro účely propagace
Victoria School.

Poučení o právech
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 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 „Nařízení“):
Upozorňujeme, že máte právo u Victoria School, jakožto správce Vašich osobních údajů nebo údajů
vašich dětí:
•

•
•
•
•
•

požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat
od potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je
tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným
v článku 15 Nařízení 2016/679,
požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S
přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění
neúplných osobních údajů,
požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 Nařízení
2016/679.
požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 Nařízení
2016/679,
získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s
omezeními uvedenými v článku 20 Nařízení 2016/679 a
máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 Nařízení 2016/679 z důvodů
týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme vás informovat o přijatých
opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto
lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni vás informovat bezodkladně a
nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.
Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela
nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo
nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech vám můžeme (i) uložit přiměřený
poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo
sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás
požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Dále vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše organizace zpracovává vaše osobní
údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy
Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

Informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování
U Victoria School nedochází při zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování.

Kontaktní údaje
V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit zákonná práva či odvolat souhlas se
zpracováváním osobních údajů udělený Victoria School, můžete kontaktovat Pověřence pro ochranu
osobních údajů na emailové adrese rostislav.kocman@gmail.com nebo nás navštívit osobně na adrese
Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 – Klánovice.

V Praze, 16. 4. 2018

