
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 
 

 

Účel zpracování Kategorie subjektů 
a kategorie osobních 

údajů 

Kategorie příjemců Doba 
uchování 

Správní řízení vč. 
přijímacího řízení 
podle správního 
řádu, školského 
zákona a 
prováděcích 
předpisů. 

žák (zákonný zástupce) 
zájemce o vzdělávání 
jméno, příjmení, titul, 
rodné číslo, datum 
narození, pohlaví, vzdělání, 
e-mail, telefon, adresa, 
místo narození, zdravotní 
stav 

Česká školní 
inspekce 
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 
MŠMT 
externí zpracovatel 

10/20 let 
dle druhu 
agendy 

Školní matrika a 
průběh vzdělávání 
podle školského 
zákona, prováděcích 
předpisů a zákonů 
Lex Ukrajina, Lex 
Ukrajina 2 

kategorie subjektu 1: 
žák (zákonný zástupce) 
jméno, příjmení, titul, 
rodné číslo, datum 
narození, pohlaví, vzdělání, 
e-mail, telefon, adresa, 
místo narození, zdravotní 
stav 
kategorie subjektu 2: 
žák (zákonný zástupce) 
jméno, příjmení, titul, 
rodné číslo, datum 
narození, pohlaví, vzdělání, 
e-mail, telefon, adresa, 
místo narození, zdravotní 
stav, doklad o oprávněnosti 
pobytu na území ČR 

kategorie příjemců 1: 
Česká školní 
inspekce 
MŠMT 
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 
externí zpracovatel 
kategorie příjemců 2: 
Česká školní 
inspekce 
MŠMT 
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 
externí zpracovatel 
 

3/5/10/50 let 
dle druhu 
agendy 
 
 
 
 
 
3/5/10/50 let 
dle druhu 
agendy 
po dobu 
platnosti 
dokladu o 
oprávněnosti 
pobytu na 
území ČR 

Maturitní a 
závěrečné zkoušky 
podle školského 
zákona a 
prováděcích 
předpisů, zákona o 
ověřování a 
uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání 

kategorie subjektu: 
žák 
zájemce o ukončení 
vzdělávání 
jméno, příjmení, titul, 
rodné číslo, datum 
narození, pohlaví, vzdělání, 
e-mail, telefon, adresa, 
místo narození, zdravotní 
stav 

kategorie příjemců: 
Orgány ochrany 
veřejného zdraví 
Česká školní 
inspekce 
MŠMT 
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

 
1 rok 
 
3/5/50 let dle 
druhu agendy 

Výchovné 
poradenství a 
prevence podle 
školského zákona a 
prováděcích 
předpisů 

žák (zákonný zástupce) 
jméno, příjmení, titul, 
rodné číslo, datum 
narození, pohlaví, vzdělání, 
e-mail, telefon, adresa, 
místo narození, zdravotní 
stav 

Česká školní 
inspekce 
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 
Školské poradenské 
pracoviště 

20 let 

Činnost školního 
psychologa podle 
školského zákona a 
prováděcích 
předpisů a na 
základě usnesení 

kategorie subjektu 1: 
žák (zákonný zástupce) 
kategorie osobních údajů 1: 
jméno, příjmení, titul, 
datum narození, pohlaví, 
vzdělání, e-mail, telefon, 

Česká školní 
inspekce 
Moravskoslezský 
kraje 
Školské poradenské 
pracoviště 

20 let 



orgánu kraje 
 
Souhlas subjektu se 
zpracováním 
osobních údajů 

adresa, zdravotní stav 
kategorie subjektu 2: 
zaměstnanec (školní 
psycholog) 
kategorie osobních údajů 2: 
jména a příjmení, titul, 
rodné číslo, datum 
narození, pohlaví, rodinný 
stav, vzdělání, praxe, 
e-mail, telefon, adresa, 
údaj o trestní bezúhonnosti, 
výše platových složek, 
údaje pro plnění FKSP, 
zdravotní stav 

Projektová činnost 
na základě plnění 
smlouvy vyplývající 
z podmínek 
příslušného projektu 

žák (zákonný zástupce) 
zaměstnanec 
jméno, příjmení, titul, 
datum narození, pohlaví, 
vzdělání, e-mail, telefon, 
adresa, místo narození 

řídící orgán projektu 
smluvní partner 

10 let 

BOZ, PO, ochrana 
osob a pojistné 
události podle 
zákoníku práce, 
školského zákona a 
prováděcích 
předpisů a na 
základě smlouvy s 
pojišťovnou 

kategorie subjektu 1: 
žák (zákonný zástupce) 
zaměstnanec 
kategorie osobních údajů 1: 
jméno, příjmení, titul, 
rodné číslo, datum 
narození, pohlaví, vzdělání, 
adresa, zdravotní stav 
kategorie subjektu 2: 
návštěvy 
kategorie osobních údajů 2: 
jméno, příjmení (popř. 
kontakt), datum návštěvy, 
jméno navštěvované osoby, 
čas příchodu a odchodu. 

Moravskoslezský kraj 
Česká školní 
inspekce 
Krajská hygienická 
stanice 
Inspektorát 
bezpečnosti práce 
další kontrolní orgány 
externí zpracovatel 

kategorie 
subjektu 1: 
3/5/10 let dle 
druhu agendy 
kategorie 
subjektu 2: 
do 3 měsíců od 
uskutečnění 
návštěvy 

Personální a platová 
agenda podle 
zákoníku práce, 
zákona o 
pedagogických 
pracovnících, zákona 
o ověřování a 
uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání, 
zákona o 
pracovnělékařských 
službách, vyhlášky o 
FKSP, dalších 
souvisejících zákonů 
a prováděcích 
předpisů 

kategorie subjektů 1: 
zaměstnanci 
kategorie osobních údajů 1: 
jména a příjmení, titul, 
rodné číslo, datum 
narození, pohlaví, rodinný 
stav, vzdělání, praxe, 
e-mail, telefon, adresa, 
údaj o trestní bezúhonnosti, 
výše platových složek, 
údaje pro plnění FKSP, 
zdravotní stav 
kategorie subjektů 2: 
rodinní příslušníci – 
manžel (registrovaný 
partner, děti) 
kategorie osobních údajů 2: 
jméno, příjmení, rodné 
číslo, bydliště 

kontrolní orgány  
vzdělávací instituce 
v rozsahu přihlášek 
vzdělávací akce 
poskytovatel 
pracovnělékařských 
služeb 
externí zpracovatel 

po dobu konání 
výběrového 
řízení 
5/10/50 let dle 
druhu agendy 
 
zájemci o 
zaměstnaní: 
7 dnů 
(v případě 
nedodání 
souhlasu) 



kategorie subjektů 3: 
zájemci o zaměstnání 
kategorie osobních údajů 3: 
jméno, příjmení, titul, 
datum a místo narození, 
státní příslušnost, bydliště, 
e-mail, telefon, číslo 
občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení 
k pobytu, vzdělání, praxe, 
údaj o trestní bezúhonnosti, 
další údaje uvedené 
uchazečem v materiálech 
k výběrovému řízení 

Provoz školní 
jídelny a ubytovací 
činnost podle 
školského zákona a 
prováděcích 
předpisů, zákona o 
pobytu cizinců na 
území České 
republiky, na 
základě smlouvy 
v případě dietního 
stravování nebo 
doplňkové činnosti 

kategorie subjektů 1: 
strávníci 
kategorie osobních údajů 1: 
jméno a příjmení, třída, 
adresa bydliště, datum 
narození, 
kategorie strávníka, 
telefon, e-mail, číslo 
bankovního účtu, druh 
stravy, druh diety, záznam 
o  výdeji stravy, způsob 
platby, stav konta 
strávníka, údaje o čipu, 
uživatelské heslo, údaje o 
zdravotním stavu 
kategorie subjektu 2: 
žáci ubytovaní na domově 
mládeže 
kategorie osobních údajů 2: 
jméno, příjmení, rodné 
číslo, datum narození, 
pohlaví, e-mail, telefon, 
adresa, místo narození 
kategorie subjektů 3: 
zájemci o ubytování 
kategorie osobních údajů 3: 
jméno, příjmení, datum 
narození, e-mail, adresa 
trvalého bydliště, číslo 
občanského průkazu nebo 
číslo cestovního pasu, účel 
pobytu 

kategorie příjemců 1: 
Česká školní 
inspekce 
MŠMT 
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 
Nutriční terapeut 
externí zpracovatel 
kategorie příjemců 2: 
Česká školní 
inspekce 
MŠMT 
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 
kategorie příjemců 3: 
Cizinecká policie 
Město Frenštát p. R. 

5/6/20 let dle 
druhu agendy 

Další vzdělávání 
podle zákona o 
ověřování a 
uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání, 
zákona o 
pedagogických 
pracovnících a na 

kategorie subjektů 1: 
zájemce o další vzdělávání 
kategorie osobních údajů 1: 
jméno, příjmení, titul, 
datum narození, vzdělání, 
e-mail, telefon, adresa, 
místo narození, zdravotní 
stav 

příslušné ministerstvo 
dle profesní 
kvalifikace 
MŠMT 
smluvní partner 

50 let 
profesní 
kvalifikace 
5 let  
akreditace 
10 let ostatní 
agenda 



základě smlouvy 
v doplňkové činnosti 

kategorie subjektů 2: 
autorizovaný zástupce 
kategorie osobních údajů 2: 
jméno, příjmení, titul, 
datum narození, adresa 

Smluvní vztahy na 
základě smlouvy 
(objednávky) a 
v rámci zadávání 
veřejných zakázek 

uchazeči o veřejnou 
zakázku 
jméno, příjmení, firma, 
sídlo, bydliště, IČ, DIČ, 
bankovní spojení 

uchazeči o VZ 
provozovatel 
věstníku veřejných 
zakázek 
Moravskoslezský kraj 
kontrolní orgány 
externí zpracovatel 

5 let po 
ukončení 
platnosti 
smlouvy 
10 let po 
uzavření spisu 
VZ 

Účetnictví a 
inventarizace podle 
zákona o účetnictví a 
prováděcích 
předpisů 

kategorie subjektů 1: 
zaměstnanec 
kategorie osobních údajů 2: 
jméno a příjmení, funkce 
v inventarizační komisi 
kategorie subjektů 2: 
smluvní partner (fyzická 
osoba) 
kategorie osobních údajů 2: 
jméno a příjmení, titul, 
bydliště, e-mail, telefon 

Moravskoslezský kraj 
externí zpracovatel 

10 let 

Činnost školské rady 
podle školského 
zákona 

člen školské rady  
jméno, příjmení, titul, 
e-mail, telefon, adresa, 
funkce ve školské radě 

Moravskoslezský kraj 5 let 

Publicita a 
propagační činnost  
 
Souhlas subjektu se 
zpracováním 
osobních údajů 

ocenění žáci a zaměstnanci 
žáci propagující školu 
jméno, příjmení, podoba, 
obor, ročník, škola, 
umístění v soutěži, druh a 
kategorie ocenění a další 
informace 
 

Moravskoslezský kraj  
 
Facebook 
 
spolupracující 
partneři 
 
 
 

5 let 

Poskytování 
informací podle 
zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném 
přístupu 
k informacím, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

žadatelé o informace 
jméno, příjmení, bydliště, 
datum narození, příp. další 
údaje uvedené žadatelem 

nadřízený orgán 
žadatelé o informace 

5 let 

 


