Dodatek k Vnitřnímu řádu Dětského domova Valašské Klobouky,
Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky – vnitřní předpis – GDPR

DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky, přijala potřebná organizační a technická opatření,
k zajištění souladu s požadavky nařízení parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen GDPR).
Téměř všechny osobní údaje vztahující se k dětem, jsou zpracovány za účelem splnění
právní povinnosti (zejména podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů apod.). Dále jsou některé osobní údaje zpracovány v souladu s článkem č. 6 „GDPR“
a to například plnění smlouvy, oprávněný zájem správce apod. V případě, že ke zpracování
není relevantní právní titul, obracíme se na Vás jako zákonné zástupce s žádostí o výslovný,
svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektu údajů (zpravidla v případě zpracování
fotografií a údajů za účelem propagace školy apod.). V této souvislosti má subjekt údajů
právo na opravu, právo na výmaz, být zapomenut, právo na omezení zpracování, právo na
přenositelnost údajů, právo vznést námitku a v případě uděleného souhlasu jej vzít zpět. V
případě požadavku na uplatnění Vašich práv jako zákonných zástupců vždy kontaktujte
vedení školy.
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Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před
zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské
pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž
přišli do styku.
Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz
osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a ostatní
práva na ochranu osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních
údajů.
Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky,
propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných
zástupců dětí.
Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v
rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85) a s platnou legislativou na ochranu
osobních údajů. Jakékoliv nezákonné zveřejňování osobních údajů učitelem nebo
žákem školy, narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou
technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.

Ve Smolině dne 1. 9. 2018
...………………………..
Mgr. Josef Fusek
ředitel DD Smolina

