
Informace pro subjekty údajů – žáky a zákonné zástupce 
o zpracování osobních údajů 

 
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 a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR  
 
Správce údajů:  Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny 

kontaktní údaje: Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny 
e-mail: zsdpl.reditel@centrum.cz 
tel.: 415620180 
kontaktní osoba: RNDr. Jana Gottfriedová 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): 
Bc. Rostislav Frič 
kontaktní údaje: gdpr.dpo@email.cz 

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení žáka, rodné číslo, datum a místo narození, státní 
občanství, místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání – kmenová škola, datum 
zahájení a ukončení vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o průběhu a výsledcích 
vzdělávání, údaje o znevýhodnění žáka, o podpůrných opatřeních poskytovaných v kmenové 
škole, o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje 
o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; jméno a příjmení 
zákonného zástupce, místo pobytu, kontaktní údaje – korespondenční adresa a telefon.  

Dále na základě vyjádřeného souhlasu: údaje o zdravotním stavu nezletilého žáka a změnách 
zdravotního stavu během léčby v nezbytně nutném rozsahu a informace o diagnóze a 
medikaci, údaje o sociálním prostředí žáka. 

Účel zpracování: plnění právní povinnosti školy (§28 školského zákona) 

Právní základ pro zpracování: Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon 

Kategorie příjemců osobních údajů:  
1) DPN Louny (rozsah osobních údajů – jméno, příjmení žáka, údaje o průběhu a výsledcích 

vzdělávání žáka);  
2) kmenová škola žáka, pokud zákonný zástupce nebo žák výslovně souhlasil – (rozsah 

osobních údajů – jméno, příjmení žáka, datum narození, adresa pobytu, údaje o průběhu 
a výsledcích vzdělávání žáka) 

Doba zpracování a uložení: po dobu plnění povinné školní docházky a archivace po dobu 
uloženou právními předpisy (podle druhu dokumentů 5 – 45 let) 

Zdroj osobních údajů: DPN, zákonný zástupce, kmenová škola, žák 
Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:  
− zasláním zprávy na e-mailovou adresu: zsdpl.reditel@centrum.cz  
− zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: RNDr. Jana Gottfriedová, ZŠ při DPN Louny, Pod 

Nemocnicí 2503, 440 01 Louny  
 

Práva subjektu údajů:  
− právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)  
− právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)  
− právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný 

účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)  
− právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je 

protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)  
− právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)  
− právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)  
− právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se 

subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77) 


