
Záznam o činnostech zpracování osobních 

údajů 

1.1 PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ K ZÁKLADNÍMU UMĚLECKÉMU 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

       správce: Základní umělecká škola Konice, Na Příhonech 425 

       Na Příhonech 425, 798 52 Konice, tel. 582 396 620; zuskon@pvskoly.cz,  

       datová  schránka:  ewjfdu2 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu 

Konicko se sídlem Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice, IČ: 71228527 

Odpovědná osoba: Mgr. Ladislav Bílý, tel.: +420 602 369 852 

e-mail: ladislav.bilybt@gmail.com 

 

1 účel zpracování 
PŔIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ K ZÁKLADNÍMU UMĚLECKÉMU 
VZDĚLÁVÁNÍ 

2 

právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1: 

písm. c) GDPR 

písm. b) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se 
na správce vztahuje (plnění povinností ze zákona). 

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní 
stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých 
před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 

3 právní titul pro zpracování 

 Plnění právní povinnosti dle § 109 zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon. 

             Podání přihlášky k základnímu uměleckému                              

             vzdělávání. 

 Informace nezbytné pro realizaci vzdělávání, k zjištění 
vzdělávacích potřeb žáka, a zajištění možnosti 
komunikace. 

4 kategorie subjektů údajů Uchazeči a jejich zákonní zástupci. 

5 kategorie osobních údajů 

Uchazeč: 

 jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, 

adresa místa trvalého pobytu, adresa MŠ/ZŠ/SŠ kterou 

navštěvuje, kontaktní údaj (v případě zletilých žáků), 

 předpoklady k základnímu uměleckému vzdělávání 

(vykonání talentové zkoušky), 

 vyjádření lékaře (pokud uchazeč takové vyjádření 

předloží). 
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Zákonný zástupce: 

 jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, 

 kontaktní údaje (telefon, e-mail, datová schránka) 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám. 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Údaje jsou vedeny a uchovávány elektronicky, i v listinné 
podobě v databázi školy. Údaje jsou poskytovány jen 
omezenému okruhu pracovníků školy, externí zpracování dat je 
ošetřeno smluvními podmínkami zabezpečení údajů. 

 

  



1.2 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

       správce: Základní umělecká škola Konice, Na Příhonech 425 

       Na Příhonech 425, 798 52 Konice, tel. 582 396 620; zuskon@pvskoly.cz,  

       datová  schránka:  ewjfdu2 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu 

Konicko se sídlem Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice, IČ: 71228527 

Odpovědná osoba: Mgr. Ladislav Bílý, tel.: +420 602 369 852 

e-mail: ladislav.bilybt@gmail.com 

 

1 účel zpracování ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

2 

právní základ zpracování podle 
čl. 6 odst. 1: 

písm. c) GDPR 

 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se 
na správce vztahuje (plnění povinností ze zákona). 

3 právní titul pro zpracování 

Plnění právní povinnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon a vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém 
vzdělávání. 

 

4 kategorie subjektů údajů Žáci a jejich zákonní zástupci. 

5 kategorie osobních údajů Viz § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Nezbytné osobní údaje jsou předávány pouze osobám, které 
svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo 
zvláštním zákonem. 

7 

identifikace třetí země 
(mezinárodní organizace), které 
jsou případně předány osobní 
údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu.  
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10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Údaje jsou vedeny a uchovávány elektronicky, i v listinné 
podobě v databázi školy. Údaje jsou bezpečně uloženy, a 
poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školy. Externí 
zpracování dat je ošetřeno smluvními podmínkami 
zabezpečení údajů. 
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