
Správce OÚ:

Pověřenec:

Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Předání do třetích zemí Doba zpracování
vedení personální a mzdové 
agendy a plnění povinností 
vyplývajících z pracovního 

poměru

čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění 
smlouvy (pracovní smlouva, smlouva 

o výkonu funkce)     

čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění 
právní povinnosti správce dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a 
jiných pracovněprávních předpisů

Jméno, příjmení, bydliště, datum  narození, 
číslo OP, číslo pasu (cizí státní příslušník), 
osobní číslo, telefon,  pracovní email,číslo 

bankovního účtu, pracovní zařazení, dosažené 
vzdělání, kvalifikace, odborné znalosti a 

dovednosti, průběh dosavadního zaměstnání, 
potvrzení o předchozím zaměstnání/studiu/ÚP 
(pracovní smlouva a §109 a násl. Zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce)

nezveřejňuje se s 
výjimkou zákonné 

povinnosti zveřejňovat 
informace o subjektech 
ve veřejných rejstřících,

bankovní instituce (identifikace 
osob oprávněných disponovat s 
bankovními účty), zpracovatelé 
osobních údajů (poskytovatelé 
služeb, při kterých dochází ke 

zpracování OÚ), oprávněné 
orgány státní správy

ne dle spisového a skartačního řádu 
v rozmezí od 3 do 45 let

plnění ohlašovací povinnosti vůči 
oprávněným orgánům

čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění 
smlouvy (pracovní smlouva, smlouva 

o výkonu funkce)                                                       

čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění 
právní povinnosti správce dle  
zákona č.  582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, zákon č. 48/1997, o 

veřejném zdravotním pojištění 
zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti a jiných 
pracovněprávních předpisů

Jméno, příjmení, rodné příjmení, další jména, 
místo narození, bydliště, přechodné bydliště, 

datum  narození, rodné číslo,státní příslušnost 
(§37 zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení)

zdravotní pojišťovna (§ 10 zákon č. 48/1997, o 
veřejném zdravotním pojištění)

zdravotní způsobilost a znevýhodnění (§ 83 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Počet dětí, výše pobíraných dávek 
nemocenského pojištění, (§36 zákona č.  
582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení)

nezveřejňuje se orgány veřejné správy, 
zdravotní pojišťovna, 

zpracovatelé osobních údajů 
(poskytovatelé služeb, při 

kterých dochází ke zpracování 
OÚ) 

ne dle spisového a skartačního řádu

vedení daňového účetnictví dle 
zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů

čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění 
právní povinnosti správce dle zákona 

o daních z příjmů a souvisejících 
právních předpisů

rodinný stav, rodinní příslušníci a další 
vyživované osoby (§ 6 a násl. zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů)

nezveřejňuje se orgány veřejné správy, 
zpracovatelé osobních údajů 

(poskytovatelé služeb, při 
kterých dochází ke zpracování 

OÚ)

ne dle spisového a skartačního řádu

obchodní partneři (OSVČ)

plnění povinností vyplývajících 
ze smlouvy uzavřené mezi 

subjektem a správcem, vedení 
účetnictví 

čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění 
smlouvy                 

čl. 6 odst. 1 písm. c) – splnění 
právní povinnosti správce dle 
zvláštních právních předpisů

jméno, příjmení, sídlo, IČ, DIČ, datum 
narození, číslo bankovního účtu

nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů  
(poskytovatelé služeb, při 

kterých dochází ke zpracování 
OÚ), oprávněné orgány veřejné 

správy

ne dle spisového a skartačního řádu

osoby pohybující se v areálu 
správce

ochrana majetku správce čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – 
ochrana oprávněných zájmů 

správce, a to ochrana majetku 
správce před krádeží, poškozením 

či jinou újmou

podoba, jméno, příjmení, účel návštěvy nezveřejňuje se orgány činné v trestním řízení ne po dobu 4 dnů

inzerenti

plnění smlouvy o inzerci čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – 
splnění povinností vyplývajících z 

uzavřené smlouvy

jméno, příjmení, titul, rok narození, bydliště, 
emailová adresa, telefon, informace o 

dosaženém vzdělání (škola, rok absolutoria), 
pracovní zařazení, aprobace

OÚ jsou zveřejněny na 
webových stránkách 

správce v sekci „inzerce“

zpracovatelé osobních údajů 
(poskytovatelé služeb, kteří 

pracují s OÚ)

ne nejdéle 3 měsíce od zveřejnění 
inzerátu na webových stránkách 

správce

evidence a poskytování služeb 
registrovaným uživatelům portálu

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – 
splnění povinností vyplývajících z 

uzavřené smlouvy

titul, jméno, příjmení, přihlašovací jméno, heslo, 
zaměstnavatel (na základě výslovné žádosti 

subjektu)

identifikační OÚ a 
zaměstnavatel subjektu se 

zveřejňují na základě 
žádosti subjektu OÚ nebo 

v souvislosti s jeho 
veřejnou aktivitou na 

portálu

zpracovatelé osobních údajů 
(poskytovatelé služeb, kteří 

pracují s OÚ)

ne po dobu trvání smluvního vztahu

zasílání informačních a 
obchodních sdělení

čl. 6 odst. 1 písm.f) – ochrana 
oprávněných zájmů správce 

spočívajícího v přímém marketingu 
vůči zákazníkům, a to v souvislosti s 
nabízením obdobných výrobků nebo 

služeb  dle § 7 odst. 3 zákona č. 
480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti

email nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů 
(poskytovatelé služeb, kteří 

pracují s OÚ)

ne do odvolání souhlasu

zajištění školení a vzdělávacích 
akcí včetně splnění souvisejících 

povinností

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – 
splnění povinností vyplývajících z 

uzavřené smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění 
povinností vyplývajících ze zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, v platném a účinném 

znění

jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, 
korespondenční adresa, telefon, emailová 

adresa, zaměstnavatel, který subjekt na akci 
vysílá, informace o účasti na akci

nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů 
(poskytovatelé služeb, kteří 
pracují s OÚ), poskytovatelé 

dotací (jedná-li se o akci 
pořádanou v rámci dotačního 

programu, a to v rozsahu 
nezbytně nutném pro prokázání 

účelného čerpání dotace)

ne dle spisového a skartačního řádu

zasílání informačních sdělení a 
nabídek

čl. 6 odst. 1 písm. f) – zájem 
správce na zvýšení povědomí o 

nabízených vzdělávacích službách v 
cílové skupině

email nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů 
(poskytovatelé služeb, kteří 

pracují s OÚ)

ne do odvolání souhlasu, nejdéle 10 
let

realizace kupní smlouvy čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – 
splnění povinností vyplývajících z 

uzavřené smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – 
splnění zákonných povinností 
správce dle účetních předpisů

uživatelské jméno, heslo, jméno, příjmení, 
adresa, email, telefon, název společnosti, IČ, 

DIČ, doručovací adresa

nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů 
(poskytovatelé služeb, kteří 

pracují s OÚ)

ne dle spisového a skartačního řádu

zasílání informačních a 
obchodních sdělení

čl. 6 odst. 1 písm.f) – ochrana 
oprávněných zájmů správce 

spočívajícího v přímém marketingu 
vůči zákazníkům, a to v souvislosti s 
nabízením obdobných výrobků nebo 

služeb  dle § 7 odst. 3 zákona č. 
480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti

email nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů 
(poskytovatelé služeb, kteří 

pracují s OÚ)

ne do odvolání souhlasu, nejdéle 10 
let

účastníci vzdělávacích akcí a 
školení

zákazníci e-shopu

Subjekt osobních údajů má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není 
zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracování osobních údajů je kdykoliv odvolatelný. 

Informace o zpracování osobních údajů

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, IČ 605 55 980, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno

Mgr. Alena Straubová, advokátka, IČ 662 42 665, se sídlem Smetanova 8, 602 00 Brno

zaměstnanci a členové orgánů 
správce

uživatelé portálu jmskoly.cz 
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