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(A) Tento dokument 

 
Shrnutí – tento dokument  
K ochraně vašich Osobních údajů přistupujeme velmi vážně! Tento dokument vysvětluje, jak můžeme případně 
Zpracovávat vaše Osobní údaje. Tento dokument může být měněn či aktualizován, proto prosím pravidelně 
kontrolujte, zda nedošlo k jeho aktualizaci. 

 
Tento dokument předkládá Základní umělecká škola Vladislava Vančury, IČO: 47813539 se sídlem 
Nádražní 11, Háj ve Slezsku svým jménem (dále jen „ZUŠ“, „my“, „nás“ a „naše“), a je určena fyzickým osobám, 
mezi nimiž a námi probíhá interakce, včetně studentů a jejich zákonných zástupců. Definované pojmy, které jsou 
užívány v tomto dokumentu, jsou vysvětleny v části (U) níže. 
 
 
Tento dokument může být měněn či aktualizován, aby odrážel změny našich postupů v oblasti Zpracování 
Osobních údajů, případně změny příslušných právních předpisů. Doporučujeme, abyste si tento dokument 
pozorně přečetli a pravidelně kontrolovali tuto stránku, abyste zaznamenali jakékoli změny, které případně 
v souladu s podmínkami tohoto dokumentu provedeme.  

 

(B) Shromažďování Osobních údajů 
 
Shrnutí – shromažďování Osobních údajů 
Osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat přímo od vás např. v rámci našeho vztahu s vámi; když 
své Osobní údaje zveřejníte apod. 

 
Osobní údaje o vás můžeme shromažďovat z těchto zdrojů: 

● Údaje, které poskytnete vy: Můžeme zpracovávat vaše Osobní údaje, když nám je poskytnete.  
● Údaje, které poskytne třetí osoba: Můžeme shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje od třetích 

osob, které nám je poskytnou, zejména v rámci činnosti jako zpracovatele nebo od zřizovatele. 
● Údaje, které zveřejníte: V některých případech můžeme shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje, 

které jste se zjevně rozhodli zveřejnit. 
 
 
 

(C) Vytváření Osobních údajů 
 
Shrnutí – vytváření Osobních údajů 
Můžeme vytvářet Osobní údaje o vás (například záznamy o vašich interakcích s námi). 

 
Můžeme rovněž vytvářet Osobní údaje o vás, jako například záznamy o vašich interakcích s námi a údaje o vaší 
historii nebo vašich preferencích. 
 
 

(D) Kategorie Osobních údajů, které můžeme zpracovávat 
 
Shrnutí – kategorie Osobních údajů, které můžeme zpracovávat 
Můžeme Zpracovávat: vaše identifikační údaje (například jméno); vaše kontaktní údaje (například vaše 
adresa); záznamy o poskytnutých souhlasech.  

 
Můžeme Zpracovávat níže uvedené kategorie Osobních údajů o vás  

● Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození. 
● Informace o vlastnostech a stavu: znevýhodnění, o mimořádném nadání, o podpůrných opatřeních 

poskytovaných školou, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly 
mít vliv na průběh vzdělávání;  
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● Informace o vzdělání: datum zahájení a ukončení vzdělávání, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání a o 
zkoušce, jíž bylo vzdělávání zakončeno. 

● Kontaktní údaje: mobilní telefonní číslo; emailová adresa. 
● Záznamy o udělených souhlasech: Záznamy o jakémkoli souhlasu, který jste případně dali, spolu s datem 

a časem, způsobem udělení souhlasu, a jakékoli související informace (například předmět souhlasu, 
IP adresa apod.). 

● Údaje týkající se interakcí: e-mail; mobilní telefon; datum a čas činností spojených s vyřizováním 
požadavků; statusy požadavků. 

● Osobní údaje, které nám sdělíte při vzájemné komunikaci: Jakékoli údaje, které nám sdělíte prostřednictvím 
elektronické nebo papírové komunikace, kterou s námi povedete (například emailem, datovou schránkou). 

 
 

 
(E) Právní základ Zpracování Osobních údajů 

 
Shrnutí – právní základ Zpracování Osobních údajů 
Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud: jste dali svůj výslovný předchozí souhlas; Zpracování je 
nezbytné pro účely smlouvy mezi námi a vámi; Zpracování je vyžadováno na základě příslušného zákona; 
nebo máme na Zpracování platný a oprávněný zájem. 

 
Při Zpracovávání Osobních údajů v souvislosti s účely uvedenými v tomto dokumentu se můžeme 
v závislosti na okolnostech spoléhat na některý z níže uvedených právních základů: 

● Souhlas: Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud jsme získali váš výslovný předchozí souhlas se 
Zpracováním (tento právní základ se používá pouze ve vztahu ke Zpracování, které je zcela dobrovolné - 
nepoužívá se pro Zpracování, které je nezbytné nebo povinné v jakémkoli ohledu); 

● Oprávněný zájem: Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud máme oprávněný zájem na Zpracování 
vašich Osobních údajů, tedy pokud existuje legitimní a ospravedlnitelný důvod, proč provádět Zpracování; 
při využití tohoto základu vždy posuzujeme, jestli vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující 
ochranu Osobních údajů nemají přednost před naším oprávněným zájmem. 

● Na základě zákona: Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský 
zákon) a zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). 

 
 

(F) Citlivé osobní údaje 
 
Shrnutí – Citlivé osobní údaje 
Zpracováváme vaše Citlivé osobní údaje, kterém nám poskytnete na základě Vašeho souhlasu. 

 
Můžeme zpracovávat Vaše Citlivé osobní údaje uvedené v kategorii Informace o vlastnostech a stavu. 
Poskytnutí těchto informací je dobrovolné. 
 
 

(G) Účely, k nimž můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje 
 
Shrnutí – Účely, k nimž můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje 
Můžeme vaše Osobní údaje Zpracovávat k těmto účelům: provedení přijímacího řízení a vedení školní matriky.  

 
 
Vaše Osobní údaje můžeme Zpracovávat k níže uvedenému účelu:  
(platí pro všechny případy) 

● Provedení přijímacího řízení: Zhodnocení předpokladů dítěte ke vzdělávání, vedení správního řízení a 
vydání správního rozhodnutí. 

● Vedení školní matriky: údaje uvedené v přihlášce jsou součástí školní matriky vedené podle zákona č. 
561/2004 Sb. (školský zákon). 
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(H) Sdělování Osobních údajů třetím osobám 

 
Shrnutí – sdělování Osobních údajů třetím osobám 
Vaše Osobní údaje můžeme sdělovat: soudním či správním orgánům; našemu externímu Zpracovateli údajů a 
subdodavatelům našeho Zpracovatele; jakékoli osobě dle potřeby v souvislosti se soudním či správním řízením; 
jakékoli osobě dle potřeby za účelem šetření, odhalování nebo prevence trestné činnosti; kontrolním orgánům 
(např. České školní inspekci). 

 
Můžeme sdělovat Osobní údaje jiným subjektům v rámci Mobilního rozhlasu v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Úplný seznam subjektů v rámci Mobilního rozhlasu, které případně mohou mít přístup k Osobním 
údajům, je k dispozici v části (T).  
 
Kromě toho můžeme sdělovat Osobní údaje: 

● vám, případně vašim ustanoveným zástupcům  
● soudním a správním orgánům na požádání, na základě zákonné povinnosti nebo příkazu příslušného 

orgánu, nebo za účelem oznamování informací nebo podezření na porušení příslušného zákona nebo 
předpisu; 

● kontrolním orgánů, např. České školní inspekci. 
 

 
Pokud angažujeme externího Zpracovatele ke Zpracování vašich Osobních údajů, na daného 
Zpracovatele se budou vztahovat závazné smluvní závazky:  
(i) Zpracovávat Osobní údaje pouze v souladu s našimi předchozími písemnými pokyny; a  
(ii) přijmout opatření k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti Osobních údajů; spolu s jakýmikoli dalšími 

požadavky dle příslušných právních předpisů. 
 

(I) Profilování 
  

Shrnutí – Profilování 
Zpracování vašich Osobních údajů nezahrnuje automatizované rozhodování, včetně Profilování. 

 
Zpracování vašich Osobních údajů     nezahrnuje automatizované rozhodování, včetně Profilování. 
 

 
(J) Zabezpečení údajů 
  

Shrnutí – zabezpečení údajů 
Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich Osobních údajů. 

 
Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich Osobních údajů proti náhodnému nebo 
protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému sdělování, neoprávněnému přístupu, jakož i jiným 
protiprávním nebo neoprávněným formám Zpracování, v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 
Tato technicko-organizační opatření jsou zaznamenána v naší dokumentaci.  
 
 

(K) Správnost údajů 
  

Shrnutí – správnost údajů 
Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby vaše Osobní údaje byly správné a aktualizované a byly 
vymazány nebo opraveny, pokud zjistíme, že jsou nesprávné. Informujte nás, prosím, pokud vaše Osobní 
údaje v našem držení jsou nesprávné nebo neaktuální. 

 
Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby: 

● vaše Osobní údaje, které Zpracováváme, byly správné, a v případě potřeby též aktualizované; a 
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● jakékoli vaše Osobní údaje, které Zpracováváme a které nejsou správné (s ohledem na účel Zpracování), 
byly bezodkladně vymazány nebo opraveny. 

 
Můžeme vás požádat o potvrzení správnosti vašich Osobních údajů. Vždy nás můžete kontaktovat s žádostí 
o opravu nebo vymazání nesprávných Osobních údajů. Více informací viz část věnovaná vašim zákonným 
právům.  
 

(L) Minimalizace údajů 
  

Shrnutí – minimalizace údajů 
Činíme všechny přiměřené kroky, abychom omezili objem vašich námi Zpracovávaných Osobních údajů na 
objem, který je nezbytný. 

 
Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby vaše Osobní údaje, které Zpracováváme, byly omezeny 
na Osobní údaje důvodně vyžadované v souvislosti s účely uvedenými v tomto dokumentu.  
 
 

(M) Uchovávání údajů 
 

Shrnutí – uchovávání údajů 
Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby vaše Osobní údaje byly uchovávány pouze po dobu, 
kdy jsou zapotřebí v souvislosti s nějakým zákonným účelem. 

 
Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby vaše Osobní údaje byly Zpracovávány pouze po minimální 
dobu, která je nezbytná k naplnění účelů uvedených v tomto dokumentu.  
 
Doba uchovávání vašich Osobních údajů se řídí těmito kritérii:  

 

(1) budeme uchovávat kopie vašich Osobních údajů ve formě, která umožňuje identifikaci, 
pouze po dobu, dokud:  

(a) s vámi udržujeme aktivní vztah; nebo 

(b) vaše Osobní údaje jsou zapotřebí v souvislosti se zákonnými účely dle tohoto 
dokumentu, 

plus: 

(2) po dobu: 

(a) trvání jakékoli příslušné promlčecí lhůty (tj. jakéhokoli období, během něhož by 
jakákoli osoba mohla proti nám uplatnit právní nárok v souvislosti s vašimi 
Osobními údaji, nebo by jakýkoli orgán mohl zahájit správní či jiné řízení, pro 
které by vaše Osobní údaje mohly být relevantní); a 

(b) dalších dvou (2) měsíců po uplynutí takové promlčecí lhůty (abychom v případě, 
že nějaká osoba uplatní nárok ke konci promlčecí lhůty, měli k dispozici 
přiměřenou dobu pro identifikaci Osobních údajů, kterých se nárok týká, nebo 
v případě, že jakýkoli orgán zahájí řízení, abychom ještě měli v držení příslušnou 
dokumentaci), 

a: 

(3) vaše Osobní údaje můžeme nadále Zpracovávat po takovou další potřebnou dobu, jaká 
je nezbytná, pokud budou vzneseny jakékoli relevantní právní nároky nebo uplatněn jiný 
právní postup. 

 
Během období uvedených v bodech (a) a (b) výše omezíme Zpracování vašich Osobních údajů na skladování 
a pokračující zabezpečení takových údajů, vyjma případů, kdy je potřeba je posoudit v souvislosti s jakýmkoli 
právním nárokem, případně závazkem dle příslušných právních předpisů. 
 
Jakmile uplynou lhůty dle bodu (1), (2) a (3) výše, každá v uvedeném rozsahu, buď: 
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● trvale vymažeme nebo zničíme příslušné Osobní údaje; nebo 
● provedeme anonymizaci Relevantních Osobních údajů. 

 
(N) Vaše zákonná práva 
 

Shrnutí – vaše zákonná práva 
Podle příslušných právních předpisů můžete mít řadu práv, pokud jde o Zpracování vašich Osobních údajů, 
včetně: práva neposkytnout nám své Osobní údaje; právo na přístup k vašim Osobním údajům; právo 
požadovat opravu nepřesností; právo požadovat vymazání nebo omezení Zpracování vašich Osobních údajů; 
právo vznést námitku proti Zpracování vašich Osobních údajů; právo nechat vaše Osobní údaje v relevantním 
rozsahu převést jinému Správci; právo odejmout souhlas; a právo podávat stížnosti ohledně Zpracování vašich 
Osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Před naplněním těchto práv po vás můžeme požadovat 
prokázání totožnosti. 

 
Podle příslušných právních předpisů můžete mít řadu práv, pokud jde o Zpracování vašich Osobních 
údajů, včetně: 

● práva neposkytnout nám své Osobní údaje (upozorňujeme však, že se může stát, že nebudeme schopni 
zajistit vám veškeré výhody spojené s našimi Webovými stránkami, našimi produkty nebo našimi službami, 
pokud nám své Osobní údaje neposkytnete – například se může stát, že nebudeme schopni vyřídit vaše 
objednávky bez nezbytných údajů); při neposkytnutí kontaktních údajů (e-mailové adresy nebo 
telefonního čísla) nutně nebude možné provést ověření, a tudíž takové údaje jsou vyžadovány jako 
nezbytné; 

● práva požadovat přístup k vašim Osobním údajům nebo právo požadovat jejich kopie, spolu s informacemi 
o povaze, Zpracování a sdělování předmětných Osobních údajů; 

● právo požadovat opravu jakýchkoli nepřesností ve vašich Relevantních osobních údajích; 
(pozn. své údaje můžete také změnit v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo 
v mobilní aplikaci) 

● právo z oprávněných důvodů požadovat: 
o vymazání vašich Relevantních osobních údajů; nebo 
o omezení Zpracování vašich Relevantních osobních údajů; 

● právo nechat určité své Relevantní osobní údaje převést jinému Správci, a to v možném rozsahu ve 
strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu;  

● právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně 
Profilování, které má pro vás právní účinky nebo jej obdobně významně ovlivňuje; 

● právo kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů; 
● pokud Zpracováváme vaše Osobní údaje na základě vašeho souhlasu, právo souhlas odejmout (s tím, že 

odnětí souhlasu se nedotkne zákonnosti jakéhokoli Zpracování, které bylo uskutečněno před dnem, kdy 
jsme obdrželi oznámení o odnětí souhlasu, a nebrání Zpracování vašich Osobních údajů na základě jiného 
dostupného právního základu); 

● právo podávat stížnosti ohledně Zpracování vašich Relevantních osobních údajů k Úřadu pro ochranu 
osobních údajů (zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů). 

o bližší informace včetně formuláře jsou dostupné na www.uoou.cz 
 
Samostatně vás informujeme, že máte právo z oprávněných důvodů vznést námitku proti Zpracování vašich 
Relevantních osobních údajů z naší strany nebo naším jménem, včetně přímého marketingu. 
 
Tím nejsou dotčena vaše práva ze zákona.  
 
Pokud byste chtěli uplatnit některé z těchto práv, případně pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto práv nebo 
jakéhokoli jiného ustanovení tohoto dokumentu, případně ohledně Zpracování vašich Osobních údajů, obraťte 
se prosím na nás prostřednictvím kontaktních údajů dle části (S) níže, Upozorňujeme, že: 
 

● před naplněním těchto práv po vás můžeme požadovat prokázání totožnosti;  
● pokud vaše žádost vyžaduje zjištění dalších skutečností (například stanovení, zda je jakékoli Zpracování 

v rozporu s příslušnými právními předpisy), prošetříme vaši žádost přiměřeně rychle, než rozhodneme 
o dalším postupu; a 



 
 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

 
 Stránka 7 z 8  

 

● pokud je zpracovávání z naší strany založeno na našich povinnostech ze zákona, může se stát, že 
nebudeme moci vaší žádosti vyhovět. 
 

(O) Cookies a podobné technologie 
 

Shrnutí – Cookies a podobné technologie 
Vaše Osobní údaje můžeme Zpracovávat prostřednictvím umisťování nebo čtení Cookies a podobných 
technologií. 

 
Když navštívíte nějakou Webovou stránku, můžeme umístit Cookies (malý datový soubor) do vašeho zařízení, 
nebo číst Cookies již tam umístěné, vždy s vaším souhlasem, pokud je dle právního předpisu zapotřebí. 
Používáme Cookies k zaznamenání informací o vašem zařízení, prohlížeči, a v některých případech také preferencí 
a prohlížecích zvycích. To může zahrnovat analýzu toho, jak návštěvníci interagují s našimi Webovými stránkami.  
 
Vaše Osobní údaje můžeme Zpracovávat prostřednictvím Cookies a podobných technologií. 

 
 

(P) Podmínky užívání 
 

Shrnutí – Podmínky užívání 
Veškeré užívání našich Webových stránek je plně v souladu s dokumenty https://www.zushaj.cz/  

 
Veškeré užívání našich Webových stránek je plně v souladu s dokumenty https://www.zushaj.cz/. 
Doporučujeme, abyste tyto dokumenty pravidelně kontrolovali, abyste zaznamenali jakékoli změny, které 
případně provedeme. 

 
 

(Q) Kontaktní údaje na nás a „Pověřence pro ochranu osobních údajů“ 
 
Shrnutí – kontaktní údaje na nás „Pověřence pro ochranu osobních údajů“ 
Můžete kontaktovat nás (písemně, telefonicky, emailem, datovou schránkou) nebo Pověřence pro ochranu 
osobních údajů (e-mailem). 

 
S připomínkami, dotazy nebo pochybnostmi ohledně informací uvedených v tomto dokumentu, případně 
jakýmikoli jinými otázkami ve vztahu ke Zpracování Osobních údajů, které provádíme sami nebo necháme 
provádět, nás můžete kontaktovat, viz níže. 
 

 

Základní umělecká škola Vladislava Vančury 

IČ:            47813539 

Adresa:     Nádražní 11, 747 92 Háj ve Slezsku 

Tel.:          +420 553 773 332, 734 310 540 

e-mail:      info@zushaj.cz  

Dat.schr.:  uc9fw7u  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Jméno:      Jobman, s.r.o.  

IČ:            27177726 

Sídlo:     Livornská 449, Praha - 109 00 

Doručovací adresa:     Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00 

e-mail:      dpo@dpohotline.cz     

Tel.:          +420 910 120 377  

Dat.schr.:  tkyd8fz 
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(R) Definice pojmů 
 

● "Citlivé osobní údaje" neboli „Osobní údaje zvláštních kategorií“ znamená Osobní údaje, které 
vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém 
přesvědčení nebo členství v odborech, fyzickém či duševním zdraví, sexuálním životě nebo odsouzení 
v trestních věcech a trestných činech, skutečném či domnělém, rodné číslo či jakékoli jiné informace, které 
jsou podle příslušných právních předpisů pokládány za citlivé. 
  

● "Cookie" znamená malý soubor, která se umisťuje na vaše zařízení při návštěvě nějaké webové stránky 
(včetně našich Webových stránek). Odkaz na “Cookie” v tomto dokumentu zahrnuje analogické 
technologie, jako je například web beacon a clear GIF. 

 
● "EHP" znamená Evropský hospodářský prostor. 

 
● "Osobní údaje" jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo 

či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, 
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
 

● "Profilování" znamená jakoukoli formu automatizovaného zpracování Osobních údajů spočívající v jejich 
použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo 
odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních 
preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu. 
 

● "Relevantní osobní údaje" znamená Osobní údaje, ve vztahu, k nimž působíme jako Správce.  
 

● "Správce" resp. „Správce osobních údajů“ znamená subjekt, který rozhodne, jak a proč budou Osobní 
údaje Zpracovávány. V mnoha jurisdikcích nese Správce primární odpovědnost za dodržování příslušných 
předpisů na ochranu Osobních údajů. 
 

● "Technický zpracovatel" znamená jakoukoli osobu nebo subjekt, který poskytuje služby/řešení na 
kterém Správce nebo Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce. 
 

● "Úřad pro ochranu osobních údajů" znamená nezávislý orgán státní správy, který je ze zákona 
pověřen dozorovat dodržování příslušných předpisů na ochranu osobních údajů. 
 

● "Zpracovat", "Zpracováním" nebo "Zpracovávaný" znamená jakoukoli operaci s Osobními údaji, 
která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, 
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, 
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz 
nebo zničení. 
 

● "Zpracovatel" znamená jakoukoli osobu nebo subjekt, který Zpracovává Osobní údaje pro Správce 
(mimo zaměstnanců Správce). 
 

● "Webová stránka" znamená jakoukoli webovou stránku, kterou provozujeme nebo udržujeme, nebo 
provozovanou nebo udržovanou naším jménem.  


