
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – elektronická 
komunikace, distanční výuka 

Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, 
Rozsochatec 54, 582 72 Rozsochatec, IČ 70982392 (dále jen „škola“), jakožto správce osobních údajů, 
tímto informuje zákonné zástupce, žáky a učitele školy o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů 
ze strany školy v době distanční výuky včetně vymezení rozsahu práv subjektů údajů, které souvisejí se 
zpracováním jejich osobních údajů Školou. 
 
Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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 (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování OÚ a dalšími 
relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 
 
Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po 
dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu v oblasti poskytování základního vzdělávání. 

V souvislosti se zahájením distanční výuky jako formy zajištění poskytování základního vzdělávání 
dochází ke zpracování osobních údajů za účelem zajištění komunikace se žáky a zákonnými zástupci 
a zajištění distanční výuky v době uzavření školy. 
Za tímto účelem jsou využívány osobní údaje žáků a zákonných zástupců v rozsahu jméno a příjmení 
a kontaktní email a telefon. Právní titul zpracování je totožný jako v případě prezenční výuky 
(podrobně viz informace o zpracování osobních údajů na https://skola-rozsochatec.cz 

K zajištění výuky jsou kromě emailové, telefonické a osobní komunikace využívány  komunikační 
nástroje Skype. Tyto nástroje mohou pro svou funkčnost zpracovávat další nezbytné údaje (např. IP 
adresy, příchozí a odchozí číslo, časové údaje apod.). Škola tato data nijak neeviduje a nezpracovává. 
Ochrana osobních údajů je vymezena v podmínkách zpracování jednotlivých poskytovatelů 
komunikačních prostředků a aplikací 

V průběhu distančního vzdělávání nejsou pořizovány záznamy z výuky. 
Podrobné informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů najdete na https://skola-rozsochatec.cz 

 
  
                      Správce osobních údajů:   
  
Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, 
okres Havlíčkův Brod, 
příspěvková organizace  
Rozsochatec 54 
582 72 Rozsochatec 

  
  
  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů  
Ing. Radomír Tomandl 
Lípa 216, 582 57 Lípa 
Tel. č. 602 459 546  
Email: poveroou@seznam.cz 
ID DS fstv9ad  
 

  
                                                                                  Mgr. Hana Hertlová - ředitelka školy 


