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INFORMACE 

o zpracování osobních údajů 

 

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec (dále jen 

jako „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává o žácích následující typy osobních údajů 

za účelem zajištění vedení dokumentace školy v souladu s ustanovením § 28 Zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi 

přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo 

pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; údaje o předchozím vzdělávání, 

včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a 

výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka uvedeném v § 16, 

údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou v 

souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského 

zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly 

mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo 

vzdělávání ve škole ukončeno; jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu 

nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro 

doručování písemností, telefonické spojení. 

Výše uvedené údaje, kromě výjimek uvedených ve školském zákoně, se dále předávají 

v souladu s ustanovením tohoto zákona Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

Na školu je možné se obracet přes datovou schránku, ID DS: 62u6jv, email na adresu: 

sekretariat@pslib.cz nebo poštou na adresu: SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 

Liberec 1 k uplatnění svých práv v oblasti ochrany osobních údajů: práva na přístup k osobním 

údajům, práva na jejich opravu, práva na jejich výmaz, práva na omezení jejich zpracování, 

práva vznést námitku proti zpracování, práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V případě zpracování 

osobních údajů na základě souhlasu se mohou subjekty údajů výše uvedenými způsoby 

obracet na školu rovněž za účelem uplatnění svého práva na odvolání tohoto souhlasu. 

Zároveň lze tímto způsobem také uplatnit právo podat stížnost na činnost správce nebo 

příjemce osobních údajů.  

Rovněž lze podat stížnost na postup správce u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů za školu je Gabriela Lupoměská, tel. 

+420 487 989 617, email gabriela.lupomeska@pslib.cz, k zastižení v Infocentru školy (místnost 

A230) každý den v době 8 - 10 hod. 
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