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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ V RÁMCI AKCE 
„OCENĚNÍ ŽÁKŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2022“  

 
podle článků 12, 13 a 14 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 (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů“ známé tako jako „GDPR“). 

 
1. Správce osobních údajů – kontaktní údaje: 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70891320 
telefon: +420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku 
(dále také jen „Správce“) 
 

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje: 
Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, telefon: +420 577 043 580, e-mail: poverenec.oou@kr-zlinsky.cz 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, ID datové schránky: scsbwku 

 
3. Účel zpracování osobních údajů: 

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků akce „Ocenění žáků Zlínského kraje 2022“ (dále také jen 
„akce“). 
 

4. Důvod poskytnutí osobních údajů: 
Podpora veřejného života ve Zlínském kraji v samostatné působnosti kraje ve veřejném zájmu. 
Neposkytnutí osobních údajů bude znamenat, že Správce nebude moci zařadit navrženého žáka 
do návrhů na ocenění. 
 

5. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: 
Navrhovatel, resp. škola, ve které žák studuje. 
 

6. Právní základ pro zpracování: 
Osobní údaje subjektu údajů - žáka příp. zákonného zástupce žáka, navrhovatele, resp. školy, ve 
které žák studuje, jsou zpracovány bez souhlasu subjektu údajů, jelikož právním základem pro 
zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů: 
– zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, 
podložené ustanovením § 13a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

7. Kategorie dotčených osobních údajů: 

Osobní údaje navrženého žáka: 
- jméno a příjmení, 
- adresa bydliště, 
- telefonní číslo žáka/zákonného zástupce, 
- úplný název a adresa školy, 
- obor a ročník studia, 
- oblast, ve které žák dosáhl mimořádných úspěchů, 
- podpis. 
Osobní údaje zákonného zástupce žáka: 
- jméno a příjmení, titul, 
- podpis. 
Osobní údaje navrhovatele: 
- identifikační údaje navrhovatele, 
- adresa a telefonní číslo, 
- podpis. 
Vyjádření ředitele školy/školského zařízení (pokud není navrhovatelem). 
 

8. Doba, po kterou budou osobní údaje u Správce uloženy: 

5 let (v souladu se skartační lhůtou pro vyřízení spisu, která je dána vnitřní normou Správce SM/04 
-Spisový řád). Údaje o oceněných žácích minulých let (jméno a příjmení žáka, úplný název a adresa 
školy, obor a ročník studia) budou u Správce uloženy po celou dobu trvání této tradičně každoročně 
konané akce až do jejího úplného zrušení. 
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9. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: 

- členové výběrové komise,  
- veřejnost (návštěvníci webu Správce a jeho sociálních sítí, čtenáři tisku, osoby účastnící se 

vyhlášení). 
 

10. Úmysl Správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: 
Správce osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci nepředává. 
 

11. Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování: 
Nedochází. 
 

12. Práva subjektu údajů: 
V případě zpracování osobních údajů založeného na právním základě dle čl. 6 odst. 1 písm. e) 
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo požadovat od Správce 
přístup k osobním údajům, které se ho týkají (dle čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů), má právo na jejich opravu (dle čl. 16) popřípadě omezení zpracování (dle čl. 18) a vznést 
námitku proti zpracování (dle čl. 21). Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými 
povinnostmi Správce při zpracování osobních údajů. 
Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že 
Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů (dle čl. 77). Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány 
v souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Způsob 
uplatnění práv vůči Správci je uveden na webových stránkách Správce v sekci ZPRACOVÁNÍ A 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR). 
 
 

Pořizování a šíření podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu účastníka  
ze slavnostního vyhlášení akce  

 
Správce dále informuje, že bude v souvislosti se slavnostním vyhlášením výsledků akce pořizovat a 
následně používat přiměřeným způsobem podobiznu nebo zvukový či obrazový záznam účastníka 
akce, tj. také subjektu údajů, a to pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství ve 
smyslu § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku z důvodu zajištění propagace tohoto 
ocenění. Správce zveřejní pořízené záznamy na svých webových stránkách a sociálních sítích (např. 
Facebooku) a dalších obdobných komunikačních kanálech, případně tyto poskytne dalším 
zpravodajským médiím z důvodu dostatečného mediálního pokrytí slavnostního předání ocenění. 
Pokud účastník akce sdělí zástupci Správce, který zajišťuje organizaci akce, že nedává svolení k 
pořízení své podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu a jeho šíření a nakládání s ním, je 
nutné, aby toto sdělení učinil ještě před akcí tak, aby Správce mohl učinit příslušná opatření. 
 

 
Krajský úřad Zlínského kraje 

Odbor školství, mládeže a sportu 

Oddělení organizační a správní 

 

https://www.kr-zlinsky.cz/zpracovani-a-ochrana-osobnich-udaju-gdpr--cl-4351.html
https://www.kr-zlinsky.cz/zpracovani-a-ochrana-osobnich-udaju-gdpr--cl-4351.html

