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INFORMAČNÍ POVINNOST K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ 

Přijímací řízení do prvního ročníku  vzdělávání ve střední škole  

1) Správce osobních údajů: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Pod Strání 1776, 

755 15 Vsetín, telefon: 571 428 910, e-mail: spss@spssvsetin.cz, datová schránka: 

f68w7hs 

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Ing. Jiří Holeček, Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín, telefon: 571 428 910,  
e-mail: poverenec.oou@spssvsetin.cz 

3) Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve 

střední škole, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 353/2016 

Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

4) Právním základem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění 

právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

5) Kategorie osobních údajů obsažených v následujících formalizovaných dokumentech: 

tiskopis Přihlášky stanovený MŠMT ČR, náležitosti přihlášky ke vzdělání dle § 1 vyhlášky 

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, doporučení školského 

poradenského zařízení (týká se uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami).  

6)  Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění 

účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo 

jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, 

vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

7) Osobní údaje budou předány Centru pro zajišťování výsledků vzdělávání způsobem a 

v rozsahu stanoveném v ust. § 5 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání. 

8) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 
b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 
c. požadovat omezení jejich zpracování, 
d. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 
e. podat stížnost u dozorového orgánu. 

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních 

údajů. 


