Informace o zpracování osobních údajů při distanční výuce
ZŠ a MŠ Hartvíkovice, p. o. (dále jen „Správce“, „škola“) v souladu se zásadou transparentnosti
uvedenou v čl. 5 odst. 1 a) a v souladu s články 12 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
2016/679, 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 dle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů informuje zákonné zástupce
dětí a žáků a žáky (dále také též „subjekty údajů“) se zpracováním osobních údajů využívané během
realizace distanční výuky.
Správce osobních údajů
Zpracování osobních údajů, ke kterému v této souvislosti dochází, provádí Správce osobních údajů,
kterým je ZŠ a MŠ Hartvíkovice, p. o., IČ: 75023032 , tel.:568 645 626, 731 507 697, ID datové schránky:
wkpmdau, www.zs.hartvikovice.cz.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Na pověřence se můžete obracet v záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a
výkonem Vašich práv podle GDPR. Pověřencem pro Správce je ing. Alena Řezáčová, Masarykovo nám.
104, Náměšť nad Osl., ID DS: s72bqcj, e-mail: rezacova@mesto-namest.cz, tel.: 568 619 157.
Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je zajištění vzdělávání distančním způsobem v době, kdy není
možná osobní přítomnost žáků z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo kursu ve škole nebo většiny
dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z nejméně jedné třídy, ve které
se vzdělávají pouze tyto děti, a to z důvodu vyhlášeného krizového opatření podle krizového zákona,
nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví anebo z důvodu nařízení
mimořádného opatření podle zvláštního zákona. Právním titulem pro zpracování osobních údajů v
souvislosti se zajišťováním distanční výuky je především plnění právní povinnosti, která se na Správce
vztahuje dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR. Škola zpracovává výše uvedené osobní údaje za účelem
zajištění vzdělávání distanční formou, čímž plní právní povinnost uloženou ustanovením § 184a zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Doba uložení osobních údajů
Výstupy z výuky jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a přístup k obsahu
má oprávněná osoba školy. Škola uchovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s platným spisovým
řádem školy, po uplynutí zákonné archivační doby jsou data náležitým způsobem skartována nebo
předána příslušnému veřejnému archivu. Spisový řád školy je k dispozici u ředitele školy.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Při organizaci distanční výuky Správce volí technická a organizační opatření a využívá pouze takové
prostředky distanční výuky, které poskytují dostatečné záruky ochrany osobních údajů. Z důvodu
zajištění zvýšené ochrany a bezpečnosti osobních údajů má každý z žáků založený uživatelský účet a emailovou adresu v doméně školy. Účet žáka primárně slouží k práci s výukovými aplikacemi a službami

systému Microsoft Teams (dále jen „MS Teams“). Přístup do on-line výuky je zajištěn prostřednictvím
přihlašovacích údajů a hesla. Přístupové údaje nejsou sdělovány na veřejně přístupných místech
(například na internetových stránkách školy).
Použití účtu je omezeno dobou základní školní docházky, po jejímž ukončení je účet žáka deaktivován.
Škola zajišťuje distanční výuku prostřednictvím videokonferencí v aplikaci Microsoft Teams, (on-line
výuka) a také plněním samostatných úkolů, které žáci odevzdávají do „souborů“ v rámci MS Teams
(off-line výuka). Škola jako jednotnou komunikační platformu zvolila MS Teams a školní e-mailovou
adresu pedagogů. Pro identifikaci a komunikaci mezi žákem a učitelem využívá škola tyto osobní údaje:
▪ jméno a příjmení žáka,
▪

jméno a příjmení vyučujícího,

▪

e-mailová adresa žáka, e-mailová adresa zákonného zástupce,

▪ třída (studijní skupina).
Žáci mají přístup k výsledkům určených pouze pro ně, údaje ostatních jim nejsou k dispozici. Vybrané
komunikační nástroje pro svou funkčnost zpracovávají další nezbytné údaje (tzv. metadata). Jedná se
například o IP adresy, informace o zařízení, o příchozím a odchozím čísle, čas zahájení/ukončení
hovoru/chatu, atd. Škola tato metadata nijak neeviduje a ani nezpracovává.
Příjemci osobních údajů
Veškerá data uživatelů aplikací jsou uložena a zálohována na území Evropské unie. Při jejich správě se
provozovatel systému řídí legislativou platnou v rámci EU. Jediným vlastníkem dat je Správce, veškerá
komunikace je šifrována pomocí protokolu HTTPS. Pro zajištění výše vymezeného účelu může docházet
k poskytnutí osobních údajů jednotlivých subjektů údajů rovněž zpracovatelům osobních údajů, a to
na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených mezi Správcem a zpracovatelem v souladu
s čl. 28 GDPR (Škola online) nebo na základě produktových podmínek poskytovatele daného
komunikačního prostředku či aplikace, ve kterých se tento z pozice zpracovatele zavazuje k dodržování
příslušných ustanovení o zpracování osobních údajů (společnost Microsoft).
Práva subjektů údajů
Jako subjekt údajů máte v souladu s GDPR právo požadovat od Správce:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

přístup k osobním údajům
opravu/aktualizaci údajů
výmaz údajů
omezení zpracování údajů
přenositelnost údajů
právo vznést námitku proti zpracování

(čl. 15 GDPR),
(čl. 16 GDPR),
(jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR),
(jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR),
(jsou-li splněny podmínky čl. 20 GDPR),
(jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR).

Rovněž tak máte právo obrátit se na dozorový úřad (www.uoou.cz) se svou stížností. Kontaktním
místem pro uplatnění těchto práv je v první řadě pověřenec pro ochranu osobních údajů.

