
Informace o zpracování osobních údajů 

Správce osobních údajů:  
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově  
se sídlem Zlínská 991, Holešov, 76901, IČO: 64422402  
(dále „VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ nebo „ škola“) 

VPŠ a SPŠ MV v Holešově je organizační složkou státu zřízenou 
Ministerstvem vnitra a jejím hlavním úkolem je poskytováni vyššího odborného 
vzděláváni v oboru vzděláni 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost ukončeného 
absolutoriem, středního odborného vzděláváni ukončeného maturitní zkouškou 
v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost a různých forem specializačních a 
kvalifikačních kurzů. 

Dne 25. května 2018 vstoupí v zemích EU v platnost nové nařízení, které 
podstatným způsobem mění zacházení s osobními údaji a jejich zpracování ve všech 
zemích Evropské unie. Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, důležité informace a text Nařízení naleznete na 
adrese: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938. 

V rámci zajišťování svého předmětu činnosti provádí VPŠ a SPŠ MV v Holešově 
zpracování osobních údajů zejména pro tyto účely: 

 Přijímací řízení ke vzdělávání 
 Zajištění vzdělávání, výchovy a odborné praxe 
 Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů 
 Zajištění vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 
 Zajištění ubytování na internátech školy 
 Zajištění školního a závodního stravování 
 Evidence čtenářů školní knihovny 
 Výběrová řízení na zaměstnance 
 Pracovněprávní a mzdová agenda 
 Evidence uchazečů o zaměstnání 
 Evidence úrazů a škod 
 Ochrana majetku a osob 
 Vedení účetnictví  
 Smlouvy, objednávky pro nákup majetku a služeb 
 Projekty, žádosti o dotace 
 Prezentace školy 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet 
prostřednictvím datové schránky, ID: nkbkgcb, e-mailem na adrese 
sekret@spshol.cz nebo poštou na adrese VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Zlínská 991, 
769 01 Holešov.  

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet 
za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění 
práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů.  

https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938


Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě 
údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se 
zpracováním osobních údajů.  

 
VPŠ a SPŠ MV v Holešově má jmenovaného pověřence pro ochranu osobních 

údajů, kterého je možné kontaktovat prostřednictvím sekretariátu školy tel.: 573 324 
230, e-mailem na adrese sekret@spshol.cz nebo je možné využít kontaktní formulář 
na www.spshol.cz.  

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky 
na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných 
v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na 
zástupce školy. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, 
předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní 
informace a konzultaci. Pověřenec je vázaný mlčenlivostí. 

Odpovědný za vyřízení dotazů, podnětů, námitek a požadavků je vždy samotný 
správce. 

Obecné informace o zpracování osobních údajů: 
1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) 
GDPR splnění právní povinnosti, která se na školu vztahuje. 

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání 
orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem. 

3) Při zpracování osobních údajů u školy nedochází k automatizovanému 
rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem 
by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. 

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální 
pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány 
nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním 
plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě. 

5) Máte právo: 

 požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům 
žáka/studenta/zaměstnance, 

 požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že 
osobní údaje zpracovávané u VPŠ a SPŠ MV v Holešově jsou nepřesné), 

 požadovat vymazání osobních údajů žáka/studenta/zaměstnance, popř. 
požadovat omezení jejich zpracování, 

 podat stížnost u dozorového orgánu. 

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu 
s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  
Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, 
máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy 
vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet 
na to, zda je s osobními údaji nakládáno řádně a nejsou porušována práva občanů. 

https://www.uoou.cz/


p. 
č. 

Účel zpracování  Kategorie osobních údajů 
Kategorie 
subjektu údajů 

Kategorie příjemců 

1. 

Zajištění vzdělávání 
dětí a žáků, vedení 
povinné 
dokumentace školy 

osobní údaje v rozsahu § 28 
odst.1  školského zákona 
pro potřeby školní matriky,  

další nezbytné údaje 
pro zajištění bezpečnosti 
a vzdělávání dítěte 

žáci SOŠ, 
studenti VOŠ, 
zákonní zástupci 
žáků, účastníci 
kurzů 

ředitel školy, zástupce 
ředitele školy pro 
výuku, 

určení pedagogičtí 
pracovníci,  

2. 
Další dokumentace 
o žákovi/studentovi 

podněty pro jednání OSPOD, 
pro jednání přestupkové 
komise, pro vyšetření v PPP, 
hlášení trestných činů, 
neomluvená absence 

podle zákona č. 359/1999 Sb. 
o sociálně právní ochraně 
dětí,  § 31 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, § 201 
zákona č. 40/2009 Sb., 
trestního zákoníku 

žáci SOŠ, 
studenti VOŠ, 
zákonní zástupci 
žáků, 
účastníci kurzů 

ředitel školy, zástupce 
ředitele školy pro 
výuku, 
 
určení pedagogičtí 
pracovníci, 
 
PPP, OSPOD, Policie 
ČR, 

3. 
Školní a závodní 
stravování 

jméno, příjmení 
žáka/studenta/zaměstnance, 
datum narození 

podle § 119 školského zákona, 
vyhláška 107/2005 Sb., 
o školním stravování, vyhláška 
430/2001 Sb., o nákladech na 
závodní stravování a jejich 
úhradě v OSS a státních přísp. 
organizacích 

žáci SOŠ, 
studenti VOŠ, 
zaměstnanci, 
účastníci kurzů 

ředitel školy, zástupci 
ředitele školy, vedoucí 
a účetní stravovacího 
oddělení 

4. Ubytování 

jméno, příjmení 
žáka/studenta/zaměstnance, 
datum narození podle § 117 
školského zákona, zákon č. 
89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

 

 

žáci SOŠ, 
studenti VOŠ, 
zaměstnanci, 
účastníci kurzů 

ředitel školy, zástupci 
ředitele školy, vedoucí 
oddělení správy 
majetku a správci 
ubytoven (internátů) 

5. Školní knihovna 

jméno, příjmení 
žáka/studenta/zaměstnance, 
podle zákona č. 257/2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných 
knihovnických a inform. služeb 

 

žáci SOŠ, 
studenti VOŠ, 
zaměstnanci, 
účastníci kurzů 

určení zaměstnanci 
oddělení zabezpečení 
výuky  

6. Správní řízení 

identifikační údaje účastníků 
řízení podle správního řádu,  

další údaje dle předmětu řízení 

účastníci řízení ředitel školy 

7. 
Personální 
a mzdová agenda 

identifikační údaje a další 
osobní údaje bezprostředně se 

zaměstnanci 
školy 

ředitel školy, zástupci 
ředitele školy, 



zaměstnanců školy vztahující k výkonu 
zaměstnání § 28 odst. 1 písm. 
k) školského zákona, zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, 
zákon č. 361/2003 Sb. o 
služebním poměru přísl. 
bezpečnostních sborů  

určení zaměstnanci 
školy oddělení 
personální práce a 
oddělení finančního a 
materiálního 
zabezpečení, příslušní 
vedoucí zaměstnanci  

8. 

Účetní a daňové 
doklady, 
objednávky, 
faktury, výkazy 
a přehledy 

Smlouvy 

Dary poskytnuté 
škole 

 

 

ekonomická agenda - jméno, 
příjmení, adresa podle  zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

osobní údaje zaměstnance 
podle zákona č. 582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění 
sociálního pojištění, zákona č. 
48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění 

jméno, příjmení, datum 
narození, adresa podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

jméno, příjmení, adresa podle 
zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a související 
zákon č. 218/2000 Sb. , 
o rozpočtových pravidlech a 
zákon č. 219/2000 Sb. o 
majetku ČR a jejím 
vystupování v právních 
vztazích 

dodavatel, 
odběratel 

zaměstnanci 

smluvní strany 

ředitel školy, 
darující 

dodavatel, odběratel, 

ČSSZ, zdravotní 
pojišťovna 

smluvní podmínky 

 

9. 
Evidence úrazů, 
evidence škod 

osobní údaje v rozsahu § 28, 
písm. i) školského zákona - 
jméno, popřípadě jména, 
příjmení, datum narození 
a adresa zraněného nebo 
poškozeného, jména 
a příjmení svědků 

zraněné nebo 
poškozené osoby, 
pachatel škody,  
svědkové úrazu 
nebo škodní 
události, 

Zaměstnanci pověření 
řešením úrazů a škod, 
zákonní zástupci 
zraněného, 
zdrav. pojišťovna 
zraněného, pojišťovna 
poškozeného, 
ošetřující lékař, 
příp. Policie ČR 
a Inspektorát práce 

10. 
Ochrana majetku a 
osob 

jméno, příjmení, číslo 
občanského průkazu, osobní 
evidenční číslo zaměstnance  

zaměstnanci 
dodavatelé 
návštěvy 

Příslušníci PČR 
zařazení na pracovišti 
ochrany areálu a 
krizového řízení, další 
určení příslušníci PČR 

 

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí: 
V rámci akcí pořádaných VPŠ a SPŠ MV v Holešově (např. lyžařský výcvik, 
sportovní kurzy, soutěže, dny otevřených dveří atp.) budou pořizovány obrazové a 
zvukové záznamy za účelem prezentace školy. VPŠ a SPŠ MV v Holešově nenese 
odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 


