INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZPŮSOBU JEJICH UPLATNĚNÍ
ZŠ Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace (dále jen „ZŠ Pohořská“) je povinna ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“) poskytnout subjektům osobních údajů
(dále jen „SOÚ“) informaci o okolnostech zpracování jejich osobních údajů.
Tímto Vás informujeme o Vašich právech a o možnosti jejich uplatnění.

A) PRÁVA SOÚ

A.1. SOÚ má právo na výkon následujících práv:
A.1.1.

Právo na přístup k osobním údajům (dle čl. 15 GDPR) – SOÚ má právo na ZŠ Pohořská
požadovat sdělení, zda o něm zpracovává osobní údaje, získat k těmto údajům přístup a obdržet
jejich kopii.

A.1.2.

Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů (dle čl. 16,18 GDPR) – SOÚ má právo na to, aby
ZŠ Pohořská bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

A.1.3.

Právo na výmaz osobních údajů (dle čl. 17 GDPR) – SOÚ je oprávněn požadovat na ZŠ
Pohořská výmaz jeho osobních údajů, pokud není aplikovatelný žádný účel ani právní důvod
zpracování.

A.1.4.

Právo na omezení zpracování (dle čl. 21 GDPR) – SOÚ je oprávněn požadovat, aby ZŠ
Pohořská omezila zpracování jeho osobních údajů na pouhé jejich uložení, v případech kdy mu
k tomuto Nařízení dává možnost.

A.1.5.

Právo na námitku proti zpracování osobních údajů – v případě zpracování osobních údajů
nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů
ZŠ Pohořská je SOÚ oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud
zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace.

A.1.6.

Právo na podání stížnosti – v případě podezření, že ZŠ Pohořská zpracovává osobní údaje SOÚ
v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li ZŠ Pohořská některému
z výše uvedených požadavků, je SOÚ oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

B) ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV SOÚ

B.1. Pro uplatnění práv je nutno vyplnit „Žádost o uplatnění práv SOÚ“, kterou je možno získat na sekretariátu
ZŠ Pohořská v úředních hodinách

B.2. Práva dle článku A) může SOÚ uplatnit následujícími způsoby:
B.2.1.

osobně na sekretariátu ZŠ Pohořská na adrese Pohořská 8, 742 35 Odry. Při uplatnění Žádosti je
nutno k náhledu předložit platný průkaz totožnosti z důvodu ztotožnění žadatele

B.2.2.

elektronicky prostřednictvím datové schránky SOÚ

B.2.3.

e-mailem s elektronickým podpisem SOÚ založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném
certifikační autoritou uznávanou v ČR zaslaném na adresu gdpr@mateiciuc.cz.

B.3. Na žádosti přijaté jiným způsobem nebude ZŠ Pohořská brát zřetel, zejména z důvodu nedostatečné
možnosti ověření totožnosti žadatele.

B.4. Práva dle čl. A.1 je SOÚ oprávněn vykonat zdarma. Vyhodnotí-li ZŠ Pohořská žádost SOÚ jako zjevně
nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména je-li týmž SOÚ podána opakovaně, uloží za zpracování žádosti
SOÚ přiměřený poplatek, anebo žádosti odmítne vyhovět.

