Informace o rozsahu a zpracování osobních údajů (OÚ)
Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 je správcem osobních údajů, které
zpracovává v tomto rozsahu:
1) osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány
jsou údaje uvedené na přihlášce, tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození
a rodná čísla. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu
pro plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dalších
obecně závazných právních předpisů a jsou zpracovávány za účelem vedení školní
matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů
oprávněných osob. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze
k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto
záznamy jsou publikovány na webu školy, výstavách prací ve škole i na veřejnosti
a v Ročence školy. Na základě školského zákona jsou údaje poskytovány pouze
oprávněným institucím. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo
požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení
zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo
na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu,
má právo kdykoli souhlas odvolat. Škola nepředává osobní údaje do jiných států
a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní
postupy pro jejich zabezpečení.
2) osobní údaje zaměstnanců, které zpracovává v rozsahu požadavků legislativy pro
potřeby evidence zaměstnanců, jejich rozvoje a komunikace s obchodními partnery
a jinými zainteresovanými stranami, zpracování mezd atp. Pro plnění tohoto účelu
zpracování:
a) zveřejňuje kontaktní údaje zaměstnanců na webu školy, pomocí elektronických
nástrojů (např. e‐mail)
b) pro zpracování mezd využívá program firmy Kvasar Zlín, se kterou má uzavřenu
smlouvu, která definuje bezpečnostní požadavky, rozsah a způsob zpracování
osobních údajů,
c) osobní údaje předává OSSZ, ZP, případně dalším oprávněným subjektům v rámci
své činnosti
d) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů

