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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace (dále
jen jako „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává na základě právních předpisů osobní
údaje za účelem:
- vedení dokumentace školy
- vedení dokumentace domovů mládeže
- vedení dokumentace školních jídelen a výdejny
- vedení personální agendy zaměstnanců
- vedení dokumentace svářečské školy a autoškoly
- vedení dokumentace kurzů dalšího vzdělávání
Podle druhu dokumentace jsou zpracovány tyto osobní údaje:
Jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi
přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo
pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; údaje o předchozím vzdělávání,
včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a
výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka uvedeném v § 16,
údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou v
souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského
zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo
vzdělávání ve škole ukončeno; jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu
nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro
doručování písemností, telefonické spojení.
Na školu je možné se obracet prostřednictvím:
datové schránky, ID DS: rwbk83c
emailu na adresu: info@sshlfrydlant.cz
pošty na adresu: SŠHL Frýdlant, Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant
k uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů: práva na přístup k osobním údajům, práva
na jejich opravu, práva na jejich výmaz, práva na omezení jejich zpracování, práva vznést
námitku proti zpracování, práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V případě zpracování
osobních údajů na základě souhlasu se mohou subjekty údajů výše uvedenými způsoby obracet
na školu rovněž za účelem uplatnění svého práva na odvolání tohoto souhlasu.
Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů za školu je:
Bc. Roman Šikola, manažer bezpečnosti informací a pověřenec pro ochranu osobních údajů
Krajského úřadu Libereckého kraje
tel.: +420 485 226 356, mobil: +420 739 541 629, e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz
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