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PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD

Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod

Zájmové vzdělávání

Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

správce: Střední škola–Centrum odborné přípravné přípravy technické Uherský Brod, IČO: 15527816, adresa: Vlčnovská 688, 688 01 
Uherský Brod, tel: +420 572 655 960, e-mail: ladislav.krystof@copt.cz, IDDS: ytzxbrg

pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, adresa: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické 
Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, telefon: +420 572 655 962, e-mail: poverenec.oou@copt.cz, ID datové schránky: 
ytzxbrg

1 účel zpracování ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

2
právní základ zpracování 

- podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je 
pověřen správce

3 právní titul pro zpracování - legislativa Úkol ve veřejném zájmu (vzdělávací programy podporující zájmové vzdělávání).

4 kategorie subjektů údajů Účastníci programu.

5 kategorie osobních údajů
Identifikační, adresní a další nezbytné osobní údaje dle stanovených pravidel 
v konkrétních projektech.

6

kategorie příjemců, kterým byly nebo budou 
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo mezinárodních 
organizacích

Nezbytné osobní údaje jsou předávány správcům dotačního programu a mohou být 
zpřístupňovány osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne 
ze zvláštního zákona nebo dle stanovených pravidel konkrétních projektů.

7
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně předány 
osobní údaje 

-

8

vhodné záruky v případě předání osobních 
údajů do třetí země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce 
GDPR

-

9
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů

Dle Spisového a skartačního řádu a dle stanovených pravidel v konkrétních projektech.

10
obecný popis technických a organizačních 
bezpečnostních opatření dle čl. 32 GDPR

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů.

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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