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Vydávání vstupních karet do České zbrojovky, a.s., Uherský Brod

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
MONITORING DOCHÁZKY DO ČESKÉ ZBROJOVKY A.S. S VYUŽITÍM 
VSTUPNÍCH KARET

2
právní základ zpracování 

-podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí 
strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva 
a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě.

3 právní titul pro zpracování - legislativa - 

4 kategorie subjektů údajů Žáci a pracovníci školy.

5 kategorie osobních údajů
jméno a příjmení a portrétní fotografie, 

6

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

-

7 zpracovatel

Česká zbrojovka a.s.
Svatopluka Čecha 1283
Uherský Brod 688 01
IČO: 46345965

8
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně předány 
osobní údaje 

-

9

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

-

10
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů

Po odebrání vstupních karet (fotografie), evidence přístupů jednotlivých karet (dle 
vnitřních pravidel České zbrojovky a.s.). 

11
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
mailto:ladislav.krystof@copt.cz

	Vydávání vstupních karet do České zbrojovky, a.s., Uherský Brod

