
 

Základní informace o pravidlech zpracování osobních údajů 

 

Číslo Oblast Účel zpracování - proces Identifikace 

správce

Identifikace 

zpracovatele

Kategorie OÚ Zpracování 

citlivých 

údajů 

Právní titul zpracování OÚ Kategorie subjektu údajů Zdroje OÚ Kategorie příjemců 

OÚ vč. předání do 

třetích zemí

Doba 

uchování

Způsob 

zpracování 

OÚ

Právo 

vznést 

námitku 

1 Doklady o přijímání a průběhu 

vzdělávání Mateřská škola 

ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní 

komplikace a omezení přihlášeného žáka, jméno, 

přijímení, telefonní číslo zákonného zástupce

ano 

(zdravotní 

komplikace)

GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností Zákon 561/2004 Sb §28

žáci přihlášení do zájmového 

vzdělávání nebo táborové 

činnosti, zákonní zástupci žáků

od zákonných 

zástupců dítěte

ČŠI, pracovníci 

kontroly 

zřizovatele

10 manuální ne

2 Matrika ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní 

komplikace a omezení přihlášeného žáka, jméno, 

přijímení, telefonní číslo zákonného zástupce

ano 

(zdravotní 

komplikace)

GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností Zákon 561/2004 Sb §28

žáci přihlášení do zájmového 

vzdělávání nebo táborové 

činnosti, zákonní zástupci žáků

od zákonných 

zástupců dítěte

ČŠI, pracovníci 

kontroly 

zřizovatele

10 manuální ne

3 Průběh předškolního vzdělávání ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní 

komplikace a omezení přihlášeného žáka, jméno, 

přijímení, telefonní číslo zákonného zástupce

ano 

(zdravotní 

komplikace)

GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností Zákon 561/2004 Sb §28, 

§30, §16

žáci přihlášení do zájmového 

vzdělávání nebo táborové 

činnosti, zákonní zástupci žáků

od zákonných 

zástupců dítěte

ČŠI, pracovníci 

kontroly 

zřizovatele

10 manuální ne

4 Přijetí do základní školy a k povinné 

školní docházce

ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní 

komplikace a omezení přihlášeného žáka, jméno, 

přijímení, telefonní číslo zákonného zástupce

ano 

(zdravotní 

komplikace)

GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností Zákon 561/2004 Sb §28, 

§36, §37

žáci přihlášení do zájmového 

vzdělávání nebo táborové 

činnosti, zákonní zástupci žáků

od zákonných 

zástupců dítěte

ČŠI, pracovníci 

kontroly 

zřizovatele

10 manuální ne

5 Průběh základního vzdělávání ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní 

komplikace a omezení přihlášeného žáka, jméno, 

přijímení, telefonní číslo zákonného zástupce

ano 

(zdravotní 

komplikace)

GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností Zákon 561/2004 Sb §28, 

§22

žáci přihlášení do zájmového 

vzdělávání nebo táborové 

činnosti, zákonní zástupci žáků

od zákonných 

zástupců dítěte

ČŠI, pracovníci 

kontroly 

zřizovatele

10 manuální ne

6 Evidence přihlášek ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní 

komplikace a omezení přihlášeného žáka, jméno, 

přijímení, telefonní číslo zákonného zástupce

ano 

(zdravotní 

komplikace)

GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností (vyhláška 74/2005 Sb. o 

zájmovém vzdělávání)

žáci přihlášení do zájmového 

vzdělávání nebo táborové 

činnosti, zákonní zástupci žáků

od zákonných 

zástupců dítěte

ČŠI, pracovníci 

kontroly 

zřizovatele

10 manuální ne

7 Evidence školních úrazů ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, datum narození, třída, zdravotní 

stav                                                                                                                                

Jména a příjmení zaměstnanců školy

ano GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností  (§28 a 29 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), vyhláška č. 64/2005 Sb. o 

evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

žáci SVČ                                                                                                                                  

zaměstnanci SVČ

evidence SVČ, od 

zaměstnanců

ČŠI, pojišťovna, 

Policie ČR

5 manuální ne

8 Záznam o úrazu ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, datum narození, třída, zdravotní 

stav  žáka SVČ                                                                                                                             

Jména a příjmení zaměstnanců 

ano GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností  (§28 a 29 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), vyhláška č. 64/2005 Sb. o 

evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

žáci SVČ                                                                                                                                  

zaměstnanci 

evidence SVČ, od 

zaměstnanců 

ČŠI, pojišťovna, 

Policie ČR

10 manuální ne

9 Žádost o zaměstnání bez 

výběrového řízení  (zájemci o 

zaměstnání)

ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

jméno, příjmení, bydliště, kontakt, CV, e-mail, tel. ne GDPR čl.6 odst.a) souhlas subjektu 

údajů

uchazeči o zaměstnání subjekty údajů neposkytujeme 1 rok manuálně ne

10 Žádosti o zaměstnání - výběrové 

řízení

ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová 

adresa, telefonní číslo, dosažené vzdělání, zdravotní 

stav

ano 

(zdravotní 

stav)

GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností (zákon č. 262/2006 Sb. 

zákoník práce)

žadatelé o zaměstnání od žadatelů neposkytujeme 3 roky manuálně ne

11 Zajištění pracovněprávních a 

obdobných vztahů zaměstnanců, 

DPP, DPČ

ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození, 

místo narození, ročné číslo, email., tel., číslo OP, 

státní příslušnost, zdrav. pojišťovna, zdravotní stav 

zaměstnanců, praktikantů

ne GDPR čl.6 odst.c) plnění právní 

povinnosti (262/2006 Sb.,zákoník 

práce, 251/2005 Sb., zákon o inspekci 

práce, 120/2001 Sb., exekuční řád, 

562/1991 Sb., zákon o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, 

589/1992 Sb., zákon o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, 

155/1995 Sb., dákon o důchodovém 

pojištění, 592/1992 Sb., zákon o 

pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění)

zaměstnanci , DPP, DPČ, 

praktikanti

subjekty údajů zdravotní 

pojišťovny, ČSSZ, 

FÚ, banky, penzijní 

společnosti, 

inspektorát práce,   

poskytovatel 

pracovnělékařskýc

h služeb, garanti 

projektů EU, 

exekutorské úřady, 

zpracovatel 

mzdové agendy

až 50 let manuálně ne

12 Zákonné odvody ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, 

bydliště zaměstnance, DPP,DPČ

ne GDPR čl.6 odst.c) plnění právní 

povinnosti (zákon 586/1992 Sb. o 

daních z příjmů, 589/1992 Sb. o 

pojistném na sociální zabezpečení, 

592/1992 Sb., zákon o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění,  

262/2006 Sb. zákoník práce)

zaměstnanci, DPP,DPČ od subjektu údajů zdravotní 

pojišťovny, OSSZ a 

penzijní 

společnosti

10 manuálně ne

13 Daňová povinnost ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, 

bydliště, č.účtu, 

jméno, příjmení, rodné číslo rodinných příslušníků 

(slevy na dani)

ne GDPR čl.6 odst.c) plnění právní 

povinnosti - z. 586/1992 Sb. o daních 

z příjmů

zaměstnanci, děti zaměstnanců 

a rodinných příslušníků (slevy 

na dani)

od subjektu údajů Finanční úřad 10 manuálně ne

14 Dávky nemocenského pojištění ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

adresní identifikační údaje, zdravotní stav (v případě 

prac.úrazu) rodné číslo zaměstnanců, DPP, DPČ a 

rodinných příslušníků

ano GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností - z. 589/1992 Sb. o 

pojistném na sociální zabezpečení

zaměstnanci, rodinní příslušníci 

(OČR)

přímo od subjektu 

údajů, lékař

OSSZ, zdravotní 

pojišťovny

50 let manuálně ne

15 Zdravotní prohlídky ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, pracovní 

pozice, zdravotní stav

ano GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností (zákon č. 262/2006 Sb. 

zákoník práce, zákon č. 373/2011 o 

specifických zdravotních službách)

vybraný žadatel o zaměstnání, 

zaměstnanci SVČ

od žadatelů, od 

smluvního lékaře

Smluvní lékař 45 let manuální ne

16 Evidence pracovní doby ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

příjmení zaměstnanců SVČ ne GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností  (§96 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce)

zaměstnanci SVČ od subjektu údajů inspektorát práce 3 roky manuální ne

17 Vzdělávání zaměstnanců (zajištění 

vzdělávacích akcí)

ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

jméno, příjmení, bydliště  zaměstnanců včetně data, 

místa narození a pracovní pozice pro potřeby 

vystavení osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí

ne GDPR čl.6 odst.c) plnění právní 

povinnosti (561/2004 Sb. školský 

zákon, z. 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících)

zaměstnanci SVČ od subjektu údajů právnické osoby, 

které poskytují 

vzdělávání

5 let manuálně ne

18 Evidence pracovních úrazů (kniha) ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, datum narození, zdravotní stav 

zaměstnanců SVČ

ano 

(zdravotní 

stav)

GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností (§105 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 

201/2010 Sb. o způsobu evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu)

zaměstnanci SVČ evidence 

zaměstnanců, od 

subjektu údajů

pojišťovna 

Kooperativa

10 let manuálně ne

19 Záznam o pracovním úrazu ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa 

bydliště, státní občanství, údaje o úrazu - zdravotní 

stav zaměstnanců SVČ

ano 

(zdravotní 

stav)

GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností (§105 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 

201/2010 Sb. o způsobu evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu)

zaměstnanci SVČ od subjektu údajů Pojišťovna SVČ, 

zdravotní 

pojišťovna 

zaměstnance, 

oblastní 

inspektorát práce, 

Policie ČR

10 let manuálně ne

20 Evidence účetních dokladů ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

IČO, jméno a adresa FO podnikatele ne GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností (z. 563/1991 Sb. o 

účetnictví)

FO podnikatelé na základě 

dodavatelsko-odběratelských 

vztahů

přímo od subjektu 

údajů na došlých 

fakturách

poskytovatelé 

dotací, kontrolní 

orgány, kontrolní 

orgán zřizovatele

5 let manuálně ne

21 Pokladna ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

jméno, příjmení, datum narození, adresa ne GDPR čl.6 odst.c) pro plnění právní 

povinnosti (z. 563/1991 Sb.)

zaměstnanci, klienti zájmového 

vzdělávání

od subjektu údajů neposkytujeme 

dále

5 let manuálně ne

22 Evidence smluv ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

jméno, příjmení zástupce firmy, email, telefonní 

číslo, datum narození

ne GDPR čl.6 odst.f) oprávněný zájem 

správce

smluvní strany od samotných 

subjektů údajů

nepředáváme nebo 

registr smluv

5 let manuálně ano

23 vyřizování korespondence 

(vyřizování  požadavků  klientů - 

odpověďi na žádosti, podněty, 

stížnosti  atd.)

ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

jméno, příjmení, kontakní adresa, e-mail, telefonní 

číslo

ne GDPR čl.6 odst.c) pro plnění právní 

povinnosti - 499/2004 Sb. o 

archivnictví a spisové službě

korespondenti samotné subjekty 

údajů, veřejný 

zdroj - internet

neposkytujeme 

dále

5 let manuálně ne

24 FKSP ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

jméno a příjmení  zaměstnanců ne GDPR čl.6 odst.c) plnění právních 

povinností (zák. 262/2006 Sb., ZP , 

114/2002 Sb. o FKSP)

zaměstnanci subjekty údajů kontrolní orgán 

zřizovatele, ČŠI

5 let manuální ne

25 Zřízení kvalifikovaných certifikátů 

pro vybranné zaměstnace SVČ z 

důvodu přístupu do veřejných 

systémů (FÚ, OSSZ, ZP, datová 

schránka ...) 

ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

jméno, příjmení, adresa ne GDPR čl.6 odst.c)  plnění právní 

povinnosti - Kvalifikovaný certifikát je 

zřizován z důvodu funkčnosti 

elektronického podpisu. 

Zákon č. 297/2016 Sb. o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, nařízení EU č. 910/2014 o 

elektronické identifikaci o 

důvěryhodných službách pro 

elektronické transakce na vnitřním 

trhu

vybraní zaměstnanci SVČ samotné subjekty 

údajů

právnická osoba - 

Postsignum

neurčeno manuální ne

26 Organizační porady s pedagogy - 

zápis

ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

Jména, příjmení zaměstnanců                                                                                                                                                            ne GDPR čl.6 odst.c)  plnění právních 

povinností (zákon č. 262/2006 Sb. 

zákoník práce)

zaměstnanci SVČ                                                                                                                             od subjektu údajů ČŠI 5 let manuálně ne

27 Pořizování obrazových záznamů z 

kamerového systému

ZŠ a MŠ 

Rataje

ředitelka 

školy

obrazový údaj ne GDPR čl.6 odst.f) oprávněný zájem 

správce, čl.6 odst.d) ochrana životně 

důležitých zájmů  

účastníci kurzů, zaměstnanci od sujektu údajů periodické 

tiskoviny

neomezená manuálně ne

Zájmové 

vzdělávání 

Vzdělávání 

Personální 

a  mzdová 

agenda

Účetní 

agenda

Různé


