
Kategorie osobních  Kategorie subjektu 

 údajů údajů

správce osobních údajů,

smluvní lékař,

externí zpracovatel mezd

žáci správce osobních údajů,

osoby s jiným vztahem Centrum pro zjišťování výsledků

(rodiče, resp. zákonný vzdělávání (CERMAT),

zástupce) další instituce dle školského 

zákona

údaje zpracované v souladu stěžovatelé,

s platnou právní úpravou v osoby napadené stížností

rámci jednotlivých agend

6. 

7.

9.

správce osobních údajů
5 let po skončení 

příslušného šk. roku

 adresní a identifikační údaje, citlivé 

údaje, údaje o jiné osobě  (rodiče, 

resp. zákonný zástupce)

45 let po ukončení 

pracovního poměru
zaměstnanci

adresní a identifikační údaje, údaje 

o jiné osobě

45 let po ukončení 

příslušného školního roku

5 let

10 let

5 let

správce osobních údajů

adresní a identifikační údaje
žadatelé o informace a jejich 

zákonní zástupci

správce osobních údajů, nadřízený 

správní orgán

správce osobních údajůžadateléadresní a identifikační údaje

správce osobních údajů

správce osobních údajů

nájemci správce osobních údajů 5 let

5 let

5 letzaměstnanci

osoby s jiným vztahem                

ke škole

identifikační údaje strávníci

adresní a identifikační údaje

adresní a identifikační údaje, 

popisné údaje

adresní a identifikační údaje

Vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu                       

k informacím v návaznosti na zákon č. 500/2001Sb., správní řád, v platném znění

Poskytování cestovních náhrad dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

8. Dohody o provedení práce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Nájemci zařízení školy - evidence smluv o pronajatých prostorách dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění

3.
Evidence strávníků školní jídelny dle zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, 

středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

4.
Opisy vysvědčení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

5. Vyřizování stížností a podnětů dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

 V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů, zpřístupňuje  

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace informace o účelu zpracování, kategoriích údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uchování osobních údajů

1.
Pracovně - právní záležitosti zaměstnanců v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, v platném znění

2. 
Vedení povinné dokumentace dle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

P.č. Účel zpracování Kategorie příjemců Doba uchování


