
Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné zařízení o 

ochraně osobních údajů) 
 

Informační povinnost správce – zpracování osobních údajů zaměstnanců (čl. 13 GDPR) 
 

1. Správce údajů, kontaktní údaje 
 

IUVENTAS – Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o. 

adresa sídla  Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

ID datové schránky y4cc5dq 

email podatelny iuventas@iuventa.cz 

telefon   596 239 253 

ředitel   Ing. Lenka Zdražilová 
 

2. Pověřenec správce, kontaktní údaje 
 

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. 

telefon  732 458 238, email m.puskinova@seznam.cz 
 

3. Účel zpracování osobních údajů zaměstnance; právní základ zpracování osobních 

údajů, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů 

 
 

•jméno a příjmení, titul, datum narození, 
místo trvalého pobytu

•jméno a příjmení, datum a místo narození, 
rodné číslo, místo trvalého pobytu, datum 
vzniku a skončení pracovního poměru, 
pohlaví, státní občanství, vyměřovací 
základ pojištěnce, doba pracovní 
neschopnosti, doba pracovního volna bez 
náhrady mzdy, doba vojenské služby, údaje 
o starobní důchodu, příp. údaje o pojištění 
v cizině

•účelem zpracování osobních údajů je 
uzavření pracovní smlouvy a zajištění 
plnění vyplývajícího ze smlouvy

osobní údaje zaměstnance zpracovávané v 
průběhu pracovněprávního vztahu a účel 

zpracování

• plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje, a to povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v 
platném znění

•plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje, a to povinnost vyplývající ze zákona 
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
důchodového pojištění, v platném znění

•zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, 
a to pracovní smlouvy

právní základ zpracování osobních údajů

mailto:m.puskinova@seznam.cz


 
 

 

•zdravotní pojišťovna

•jméno a příjmení 
manžela/manželky a 
jeho/jejího zaměstnavatele, 
jméno, příjmení a rodné 
číslo dětí, pokud uplatňuje 
daňové zvýhodnění, druh 
pobíraného důchodu

•zdravotní postižení

•údaje nutné k výpočtu a 
výplatě mzdy

•údaj o vzdělání 

osobní údaje zaměstnance 
zpracovávané v průběhu 

pracovněprávního vztahu a účel 
zpracování

•plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
a to povinnosti vyplývající ze zákona č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

• plnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje, a to povinnosti vyplývající ze zákona               
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

•plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
a to povinnosti vyplývající ze zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, v platném znění

•zpracování je nezbytné pro splnění pracovní smlouvy

•plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
a to povinnosti vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., v 
platném znění, a z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě

•plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
a to povinnosti vyplývající ze zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, v platném 

právní základ zpracování 
osobních údajů

•číslo účtu zaměstnance

•účelem zpracování osobních údajů je 
zasílání mzdy na účet zaměstnance

osobní údaje zaměstnance zpracovávané v 
průběhu pracovněprávního vztahu a účel 

zpracování

• plnění smlouvy, a to dohody dle § 143 
odst. 1 zákoníku práce 

právní základ zpracování 

osobních údajů



 

 
 

 
 

4. Příjemce osobních údajů 
 

Příjemcem osobních údajů zaměstnance zpracovávaných v průběhu pracovního poměru 

- poskytovatel pracovnělékařských služeb, 

- zdravotní pojišťovna,  

- Česká správa sociálního zabezpečení, 

- mzdový účetní. 

 

5. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci 
 

•jméno a příjmení uvedené na 
jmenovkách, rozvrzích, rozpisech 
dohledů

•účelem zpracování osobních údajů je 
organizační zajištění vzdělávání a 
zajištění dohledů nad žáky

osobní údaje zaměstnance zpracovávané v 
průběhu pracovněprávního vztahu a účel 

zpracování

• oprávněný zájem správce

•zaměstnanec má právo vznést námitku 
proti zpracování 

právní základ zpracování osobních 
údajů a možnost vznést námitku

•titul, jméno a příjmení, funkce s dalšími 
strukturovanými údaji, jejichž zdrojem je evidence 
zaměstnavatele

•jméno, příjmení, fotografie, audio a videozáznamy 
opatřené s dalšími strukturovanými údaji, jejichž 
zdrojem je evidence zaměstnavatele

•titul, jméno a příjmení, funkce, fotografie, audio a 
video záznam umístění na sociálních sítích

•účel: propagace školy a její činnosti na webových 
stránkách, facebooku školy, prezentace školy v 
brožurách, ročenkách nebo jiných listinných 
propagačních materiálech školy, zápis do školní 
kroniky, propagace školy a její činnosti v 
prostorách školy

osobní údaje zaměstnance zpracovávané v 
průběhu pracovněprávního vztahu a účel 

zpracování

• souhlas se zpracováním 
osobních údajů

právní základ 

zpracování osobních údajů



Správce osobní údaje zpracovávané v průběhu pracovněprávního vztahu nepředává do třetí země 

nebo mezinárodní organizaci.  

 

6. Doba, po kterou jsou osobní údaje u správce uloženy 
 

Osobní údaje zapracovávané v průběhu pracovněprávního vztahu jsou u správce uloženy po dobu 

skartační lhůty dle spisového a skartačního řádu. 

 

7. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
 

Máte právo 

na přístup k 

Vašim osobním 

údajům  

na opravu 

Vašich 

osobních 

údajů  

na výmaz 

Vašich 

osobních 

údajů  

na omezení 

zpracování 

Vašich 

osobních 

údajů 

vznést 

námitku 

proti 

zpracování 

Vašich 

osobních 

údajů 

odvolat 

souhlas se 

zpracováním 

Vašich 

osobních 

údajů  

- informace o tom, 

zda správce 

osobní údaje 

zpracovává 

- jednorázové 

nahlédnutí do 

dokumentace a 

informace o 

zpracování 

osobních údajů 

- poskytnutí kopie 

zpracovávaných 

osobních údajů 

(první kopie, 

kopie poskytnutá 

po delší době 

nebo změně 

zpracování 

osobních údajů 

se poskytuje 

bezplatně; jinak 

se poskytuje za 

poplatek) 

- oprava 

nepřesných 

nebo 

doplnění 

neúplných 

osobních 

údajů 

- právo není 

absolutní, v 

některých 

případech 

(plnění 

právní 

povinnosti) 

správce 

osobní 

údaje 

nemůže 

vymazat 

- označené 

osobní údaje 

správce 

ukládá, avšak 

jinak je dále, 

(až na 

výjimky) 

nezpracovává 

- správce 

vykonává 

veřejnou 

moc 

- kdykoli, 

- mailem, 

písemně, 

- zpracování 

osobních 

údajů do 

odvolání 

souhlasu je 

legální 

Správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (lhůtu je možné prodloužit o další 

2 měsíce), a to písemně, případně jiným způsobem (např. ústně, elektronicky). 

 

8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. 

 



9. Poskytování osobních údajů v průběhu pracovněprávního vztahu. Důsledky 

neposkytnutí osobních údajů 
 

Zákonný požadavek a současně povinnost osobní údaje poskytnou se vztahuje na případy, kdy 

zpracování osobních údajů z právního předpisu. Pokud zaměstnanec uvedené údaje neposkytne, 

nemůže probíhat plnění vyplývající z pracovní smlouvy nebo dohody o práci mimo pracovní poměr. 

 

 

10. Zrušují se informace ze dne 25. 5. 2018 
 

 

 

Ostrava 1. 9. 2019 

 

 

Ing. Lenka Zdražilová 


