
Agenda Osobní údaje                                                                                  Kategorie osobních údajů
Kategorie subjektů 

údajů
Účel zpracování Právní titul

Popis technických opatření Způsob 

zpracování

Popis technických 

opatření 

elektronická data

Popis technických 

opatření fyzické 

dokumenty

Popis organizačních bezpečnostních opatření
Kategorie příjemců (včetně zahraničních 

subjektů)

Informace  o případném 

předání do třetí země
Lhůta pro výmaz 

Přijímání ke vzdělávání Obor, hlavní předmět, do kterého se žák hlásí osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 49 

odst. 1 ŠZ)

elektronicky ( Registr uchazečů 

přihlášených do oborů s MZ 

spravovaného CZVV, v odvolacím řízení 

součinnost škola - KÚ.).nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Přijímání ke vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 49 

odst. 1 ŠZ)

elektronicky ( Registr uchazečů 

přihlášených do oborů s MZ 

spravovaného CZVV, v odvolacím řízení 

součinnost škola - KÚ.).nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Přijímání ke vzdělávání Datum narození osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 49 

odst. 1 ŠZ)

elektronicky ( Registr uchazečů 

přihlášených do oborů s MZ 

spravovaného CZVV, v odvolacím řízení 

součinnost škola - KÚ.).nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Přijímání ke vzdělávání Rodné číslo osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 49 

odst. 1 ŠZ)

elektronicky ( Registr uchazečů 

přihlášených do oborů s MZ 

spravovaného CZVV, v odvolacím řízení 

součinnost škola - KÚ.).nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Přijímání ke vzdělávání Místo trvalého pobytu osobní údaj žák přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 49 

odst. 1 ŠZ)

elektronicky ( Registr uchazečů 

přihlášených do oborů s MZ 

spravovaného CZVV, v odvolacím řízení 

součinnost škola - KÚ.).nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Přijímání ke vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj zákonný zástupce přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 49 

odst. 1 ŠZ)

elektronicky ( Registr uchazečů 

přihlášených do oborů s MZ 

spravovaného CZVV, v odvolacím řízení 

součinnost škola - KÚ.).nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Přijímání ke vzdělávání Místo trvalého pobytu osobní údaj zákonný zástupce přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 49 

odst. 1 ŠZ)

elektronicky ( Registr uchazečů 

přihlášených do oborů s MZ 

spravovaného CZVV, v odvolacím řízení 

součinnost škola - KÚ.).nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Přijímání ke vzdělávání Telefonní  spojení osobní údaj zákonný zástupce přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 49 

odst. 1 ŠZ)

elektronicky ( Registr uchazečů 

přihlášených do oborů s MZ 

spravovaného CZVV, v odvolacím řízení 

součinnost škola - KÚ.).nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Přijímání ke vzdělávání E-mail osobní údaj zákonný zástupce přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 49 

odst. 1 ŠZ)

elektronicky ( Registr uchazečů 

přihlášených do oborů s MZ 

spravovaného CZVV, v odvolacím řízení 

součinnost škola - KÚ.).nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Přijímání ke vzdělávání podpis osobní údaj zákonný zástupce přihlášení ke vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost (§ 22, odst. 3, písm. e/ + § 49 

odst. 1 ŠZ)

elektronicky ( Registr uchazečů 

přihlášených do oborů s MZ 

spravovaného CZVV, v odvolacím řízení 

součinnost škola - KÚ.).nebo v listinné 

podobě

logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat. Zveřejněné seznamy 

přihlášených ke vzdělávání (uchazečů) neobsahují OÚ, ale 

registrační čísla.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Školní matrika Jméno a příjmení osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -§ 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Rodné číslo osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Datum narození osobní údaj žák
evidence ve školní matrice, nebylo-li rodné číslo 

dítěti přiděleno rodné číslo

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Státní občanství osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Místo narození osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Místo trvalého pobytu osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika národnost osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Telefonní  spojení osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika email osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace 

Záznamy o činnostech zpracování (příloha č. 1 k "Směrnice o ochraně osobních údajů")

 dne 6. 1. 2020 schválil: BcA: Jan Vilášek, ředitel školy

Jméno a kontaktní údaje správce:

Název Organizace: Základní umělecká škola leoše janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

IČO:64120384

sídlo: Padlých hrdinů 292, Frýdlant nad Ostravicí 739 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

E-mail: sekretariat@zusfrydlant.cz

Telefon: 595 532 003

Jméno a kontaktní údaje pověřence:

Název Organizace: I3 Consultants s.r.o., IČ: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha

Jméno a příjmení pověřence: Zdeněk Novák

Telefon: 777 078 427

E-mail: poverenec.oou@i3c.cz



Školní matrika škola osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika třída osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika zdravotní stav osobní údaj žák evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Jméno a příjmení, titul osobní údaj zákonný zástupce evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Místo trvalého pobytu osobní údaj zákonný zástupce evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika
Místo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého 

pobytu
osobní údaj zákonný zástupce evidence ve školní matrice

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Telefonní spojení, email osobní údaj zákonný zástupce evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika podpis osobní údaj zákonný zástupce evidence ve školní matrice
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 28 odst. 2 561/2004 Sb. ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o. nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Jméno a příjmení osobní údaj žák evidenční/katalogový list
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §28 ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o., ČŠI nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Datum narození osobní údaj žák evidenční/katalogový list
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §28 ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o., ČŠI nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Rodné číslo osobní údaj žák evidenční/katalogový list
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §28 ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o., ČŠI nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Státní občanství osobní údaj žák evidenční/katalogový list
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §28 ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o., ČŠI nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Místo trvalého pobytu osobní údaj žák evidenční/katalogový list
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §28 ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o., ČŠI nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Jméno a příjmení osobní údaj zákonný zástupce evidenční/katalogový list
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §28 ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o., ČŠI nepředává se 45 let (archivuje se)

Školní matrika Obor, studijní zaměření, stupeň studia osobní údaj žák evidenční/katalogový list
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §28 ŠZ
elektronická a listinná  logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o., JPH software s.r.o., ČŠI nepředává se 45 let (archivuje se)

Průběh vzdělávání Údaje o škole osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ; 
elektronická a listinná podoba logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání Třída osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ
elektronická a listinná podoba logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání Obor vzdělání osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ
elektronická a listinná podoba logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání Přehled hodin výuky osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ
elektronická a listinná podoba logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání Přehled vyučujících osobní údaj zaměstnanec vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ
elektronická a listinná podoba logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ
elektronická a listinná podoba logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání
Denní záznam o poskytovaném vzdělávání v jednotlivých 

předmětech
osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ
elektronická a listinná podoba logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání adresa trvalého bydliště žáka osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ
elektronická a listinná podoba logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání datum a místo narození osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ
elektronická a listinná podoba logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání Účast žáka/studenta ve výuce - omluvené hodiny osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ
elektronická a listinná podoba logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání telefon žáka osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ
elektronická a listinná podoba logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání jméno a příjmení osobní údaj zákonný zástupce vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ
elektronická a listinná podoba logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání adresa trvalého bydliště osobní údaj zákonný zástupce vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ
elektronická a listinná podoba logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání telefon, email osobní údaj zákonný zástupce vedení záznamů v třídní knize
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 28,  odst. 1, písm. f/ ŠZ
elektronická a listinná podoba logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání Stupeň přospěchu osobní údaj žák vedení záznamů v třídní knize

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost §3 vyhláška č. 71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělávání, zákon 

č. 561/2004 Sb., ŠZ

elektronická a listinná podoba logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák/zákonný zástupce úplata za vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělávání, § 123 

zákona č. 561/2004 Sb., ŠZ

elektronická a listinná podoba logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 5 let

Průběh vzdělávání Adresa trvalého pobytu osobní údaj žák/zákonný zástupce úplata za vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělávání, § 123 

zákona č. 561/2004 Sb., ŠZ

elektronická a listinná podoba logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 5 let

Průběh vzdělávání studijní obor, ročník osobní údaj žák úplata za vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělávání, § 123 

zákona č. 561/2004 Sb., ŠZ

elektronická a listinná podoba logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 5 let

Průběh vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 3 roky

Průběh vzdělávání Datum narození osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 3 roky

Průběh vzdělávání Rodné číslo osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 3 roky

Průběh vzdělávání Státní občanství osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 3 roky



Průběh vzdělávání Údaje o škole osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 3 roky

Průběh vzdělávání Adresa sídla a resortní identifikátor školy osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 3 roky

Průběh vzdělávání Obor vzdělání, zaměření a délka vzdělávacího programu osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 3 roky

Průběh vzdělávání Školní rok osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 3 roky

Průběh vzdělávání Hodnocení osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 3 roky

Průběh vzdělávání Ročník a stupeň osobní údaj žák vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 3 roky

Průběh vzdělávání jméno a příjmení, titul osobní údaj učitel, ředitel školy vysvědčení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - §3 vyhlášky č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 3 roky

Průběh vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák ročníkové zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška MŠMT č. 3/2015 

Sb., o některých dokladech o

vzdělání,  vyhlášky č. 71/2005 Sb., o 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání Hodnocení osobní údaj žák ročníkové zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška MŠMT č. 3/2015 

Sb., o některých dokladech o

vzdělání,  vyhlášky č. 71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání Obor osobní údaj žák ročníkové zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška MŠMT č. 3/2015 

Sb., o některých dokladech o

vzdělání,  vyhlášky č. 71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání datum narození osobní údaj žák ročníkové zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška MŠMT č. 3/2015 

Sb., o některých dokladech o

vzdělání,  vyhlášky č. 71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání bydliště osobní údaj žák ročníkové zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška MŠMT č. 3/2015 

Sb., o některých dokladech o

vzdělání,  vyhlášky č. 71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání škola a třída osobní údaj žák ročníkové zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška MŠMT č. 3/2015 

Sb., o některých dokladech o

vzdělání,  vyhlášky č. 71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj zkoušející ročníkové zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška MŠMT č. 3/2015 

Sb., o některých dokladech o

vzdělání,  vyhlášky č. 71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Sensio.cz s.r.o. nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání podpis osobní údaj zkoušející ročníkové zkoušky

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška MŠMT č. 3/2015 

Sb., o některých dokladech o

vzdělání,  vyhlášky č. 71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Průběh vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák předávání informací o vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 21, § 28, § 164 ŠZ, zákon č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím, zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoba se zákonným nárokem nepředává se 1 rok

Průběh vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj zákonný zástupce předávání informací o vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 21, § 28, § 164 ŠZ, zákon č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím, zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoba se zákonným nárokem nepředává se 1 rok

Průběh vzdělávání Místo trvalého pobytu osobní údaj zákonný zástupce předávání informací o vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 21, § 28, § 164 ŠZ, zákon č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím, zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoba se zákonným nárokem nepředává se 1 rok

Průběh vzdělávání Datum narození osobní údaj žák předávání informací o vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 21, § 28, § 164 ŠZ, zákon č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím, zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoba se zákonným nárokem nepředává se 1 rok

Průběh vzdělávání Adresa osobní údaj žák předávání informací o vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 21, § 28, § 164 ŠZ, zákon č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím, zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon 

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

osoba se zákonným nárokem nepředává se 1 rok

Ukončování vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj žák odhlášení žáka ze vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 22,  odst. 3, písm. e/ + 

§ 49 odst. 1 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 10

Ukončování vzdělávání Jméno a příjmení osobní údaj učitel odhlášení žáka ze vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 22,  odst. 3, písm. e/ + 

§ 49 odst. 1 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 10

Ukončování vzdělávání Důvod odhlášení osobní údaj žák odhlášení žáka ze vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 22,  odst. 3, písm. e/ + 

§ 49 odst. 1 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 10

Ukončování vzdělávání podpis osobní údaj zákonný zástupce odhlášení žáka ze vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost -    § 22,  odst. 3, písm. e/ + 

§ 49 odst. 1 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 10

Ukončování vzdělávání Obor, předmět osobní údaj žák odhlášení žáka ze vzdělávání

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - vyhláška č.71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, 

vyhláška MŠMT č. 3/2015 Sb., o 

některých dokladech o

listinná podoba
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10

Prezentace školy Jméno a příjmení osobní údaj žák

prezentace školy na webových stránkách 

(www.zusfrydlant.cz; 

www.facebook.com/zusfrydlant.cz/)

čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem - prezentace školy
elektronicky na webu, nosiči CD logování uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

uveřejněno pro veřejnost; nepředává se (má 

sloužit k náhledu)

uveřejněno pro veřejnost; 

nepředává se (má sloužit k 

náhledu)

po dobu zvdělávání žáka ve 

škole

Prezentace školy Ročník, třída osobní údaj žák

prezentace školy na webových stránkách 

(www.zusfrydlant.cz; 

www.facebook.com/zusfrydlant.cz/)

čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem - prezentace školy
elektronicky na webu, nosiči CD logování uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

uveřejněno pro veřejnost; nepředává se (má 

sloužit k náhledu)

uveřejněno pro veřejnost; 

nepředává se (má sloužit k 

náhledu)

po dobu zvdělávání žáka ve 

škole

Prezentace školy Zvukový záznam koncertu osobní údaj žák

prezentace školy na webových stránkách 

(www.zusfrydlant.cz; 

www.facebook.com/zusfrydlant.cz/)

čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem - prezentace školy
elektronicky na webu, nosiči CD logování uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

uveřejněno pro veřejnost; nepředává se (má 

sloužit k náhledu)

uveřejněno pro veřejnost; 

nepředává se (má sloužit k 

náhledu)

po dobu zvdělávání žáka ve 

škole

Prezentace školy
Fotografie, obrazový záznam, žákem označené výtvarné dílo nebo 

koncertní program
osobní údaj žák

prezentace školy na webových stránkách 

(www.zusfrydlant.cz; 

www.facebook.com/zusfrydlant.cz/)

čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení oprávněný 

zájem - prezentace školy
elektronicky na webu, nosiči CD logování uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

uveřejněno pro veřejnost; nepředává se (má 

sloužit k náhledu)

uveřejněno pro veřejnost; 

nepředává se (má sloužit k 

náhledu)

po dobu zvdělávání žáka ve 

škole

Prezentace školy Jméno a příjmení osobní údaj žák prezentace školy výroční zprávy

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem (zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím)
elektronicky nebo v listinné podobě logování uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

veřejnost nepředává se 10 let (následná archivace)



Prezentace školy Ročník, třída osobní údaj žák prezentace školy výroční zprávy

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem (zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím)
elektronicky nebo v listinné podobě logování uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

veřejnost nepředává se 10 let (následná archivace)

Prezentace školy
Fotografie, obrazový záznam, žákem označené výtvarné dílo nebo 

koncertní program
osobní údaj žák prezentace školy výroční zprávy

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem (zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím)
elektronicky nebo v listinné podobě logování uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

veřejnost nepředává se 10 let (následná archivace)

Organizace soutěží Jméno a příjmení osobní údaj soutěžící zajištění účasti soutěžícího na soutěži
čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS)

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o. nepředává se nearchivuje

Organizace soutěží Datum narození osobní údaj soutěžící zajištění účasti soutěžícího na soutěži

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS)

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o. nepředává se nearchivuje

Organizace soutěží Kontaktní údaje na vysílající školy osobní údaj soutěžící zajištění účasti soutěžícího na soutěži

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS)

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o. nepředává se nearchivuje

Organizace soutěží název školy (ZŠ, SŠ, VŠ) osobní údaj soutěžící zajištění účasti soutěžícího na soutěži

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS)

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o. nepředává se nearchivuje

Organizace soutěží soutěžní program osobní údaj soutěžící zajištění účasti soutěžícího na soutěži
čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS)

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o. nepředává se nearchivuje

Organizace soutěží jméno a příjmení, titul osobní údaj pedagog zajištění účasti soutěžícího na soutěži

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS)

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o. nepředává se nearchivuje

Organizace soutěží telefon osobní údaj pedagog zajištění účasti soutěžícího na soutěži

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS)

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o. nepředává se nearchivuje

Organizace soutěží email osobní údaj pedagog zajištění účasti soutěžícího na soutěži

čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení veřejný 

zájem - §9 Vyhláška č.71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělání

listinná podoba a webový portál iZUŠ 

(EOS)

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
MŠMT; Sensio.cz s.r.o. nepředává se nearchivuje

BOZP a PO Jméno a příjmení osobní údaj žák, zákonný zástupce záznam o řádném poučení žáků o PO, BOZP čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 29 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let

BOZP a PO telefonní kontakt osobní údaj žák, zákonný zástupce záznam o řádném poučení žáků o PO, BOZP čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 29 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let

BOZP a PO email osobní údaj žák, zákonný zástupce záznam o řádném poučení žáků o PO, BOZP čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 29 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let

BOZP a PO Jméno a příjmení osobní údaj žák souhlas s účastí na akci školy BOZP čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 29 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let

BOZP a PO datum narození osobní údaj žák souhlas s účastí na akci školy BOZP čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 29 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let

BOZP a PO trvalé bydliště osobní údaj žák souhlas s účastí na akci školy BOZP čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 29 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let

BOZP a PO Jméno a příjmení osobní údaj zákonný zástupce souhlas s účastí na akci školy BOZP čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 29 ŠZ
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let

BOZP a PO Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec dokumentace o školení BOZP a PO

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 29 ŠZ, zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let

BOZP a PO Datum narození osobní údaj zaměstnanec dokumentace o školení BOZP a PO

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 29 ŠZ, zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce
listinná podoba uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
nepředává se nepředává se 5 let

BOZP a PO Jméno a příjmení osobní údaj žák, zaměstnanec evidence úrazů kniha úrazů čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
listinná podoba uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 5 let

BOZP a PO Datum narození osobní údaj žák, zaměstnanec evidence úrazů kniha úrazů čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
listinná podoba uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 5 let

BOZP a PO Popis úrazu osobní údaj žák, zaměstnanec evidence úrazů kniha úrazů čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
listinná podoba uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 5 let

BOZP a PO Jméno a příjmení, podpis osobní údaj provádějící záznam evidence úrazů kniha úrazů čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
listinná podoba uzamykatelný 

nábytek, klíče

Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 5 let

BOZP a PO Jméno a příjmení osobní údaj žák záznam o úrazu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče
Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO Místo trvalého pobytu osobní údaj žák záznam o úrazu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče
Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO popis události osobní údaj žák záznam o úrazu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče
Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO podpis zraněného osobní údaj žák, zákonný zástupce záznam o úrazu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče
Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO datum narození osobní údaj žák záznam o úrazu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO Jméno a příjmení osobní údaj zákonný zástupce záznam o úrazu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO Místo trvalého pobytu osobní údaj zákonný zástupce záznam o úrazu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO Jméno a příjmení osobní údaj ředitel školy záznam o úrazu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO Jméno a příjmení osobní údaj třídní učitel záznam o úrazu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec záznam o úrazu
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO pohlaví osobní údaj zaměstnanec záznam o úrazu
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO datum narození osobní údaj zaměstnanec záznam o úrazu
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO státní občanství osobní údaj zaměstnanec záznam o úrazu
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO údaje o úrazu osobní údaj zaměstnanec záznam o úrazu
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)



BOZP a PO jméno  příjmení osobní údaj svědci záznam o úrazu
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO jméno a příjmené osobní údaj zástupce BOZP záznam o úrazu
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

BOZP a PO jméno a příjmené osobní údaj zástupce zaměstnavatele záznam o úrazu
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost - § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Zdravotní pojišťovna žáka, ČŠI, zřizovatel (MSK), 

místně příslušný útvar PČR, SATUM CZECH s.r.o.
nepředává se 10 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Fotografie osobní údaj zaměstnanec identifikace totožnosti čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení - 

oprávněný zájem

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

plnění právní povinnosti  zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Místo trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

plnění právní povinnosti zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce

elektronicky nebo v listinné podobě logování uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace, JPH Software 

s.r.o.

nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

plnění právní povinnosti zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce

elektronicky nebo v listinné podobě logování uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace, JPH Software 

s.r.o.

nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Odborná kvalifikace osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení plnění 

právní povinnosti zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce

 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda
Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na základě lékařského 

posudku
osobní údaj zaměstnanec

zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) právní povinnost 

Nařízení, a to na základě zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 

373/2011 Sb., o specifických lékařských 

službách, vyhláška č. 79/2013 Sb., o 

provedení některých ustanovení zákon č. 

373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách 

 listinné podobě

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Trestní bezúhonnost osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení plnění 

právní povinnosti zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce

listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Údaje o provádění srážek ze mzdy v rámci exekučního řízení osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce
listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
soudy, soudní exekutoři, soudní orgány nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Telefonní spojení osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy 
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

 JPH Software s.r.o., Sensio.cz.s.r.o. nepředává se

po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu a 

po dobu nutnou ke 

kotaktnování zaměstnanců 

Personální a mzdová agenda E-mail osobní údaj zaměstnanec
zaměstnávání pracovní úvazek a uzavření 

pracovní smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy 
elektronicky nebo v listinné podobě logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu a 

po dobu nutnou ke 

kotaktnování zaměstnanců 

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení
osobní údaj

zaměstnanci (zdravotní 

personál)
periodické lékařské prohlídky

čl. 6 odst. 1 písm. c) právní povinnost 

(vyhláška č. 79/2013 Sb. o specifických 

zdravotních službách) listinné podobě

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Lékař nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Adresa
osobní údaj

zaměstnanci (zdravotní 

personál)
periodické lékařské prohlídky

čl. 6 odst. 1 písm. c) právní povinnost 

(vyhláška č. 79/2013 Sb. o specifických 

zdravotních službách)  listinné podobě

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Lékař nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Zdravotní pojišťovna
osobní údaj

zaměstnanci (zdravotní 

personál)
periodické lékařské prohlídky

čl. 6 odst. 1 písm. c) právní povinnost 

(vyhláška č. 79/2013 Sb. o specifických 

zdravotních službách)  listinné podobě

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Lékař nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj dítě zaměstnance určení započitatelné praxe

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 3, §4, § 123 nařízení čl. 

561/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Doba a obor praxe dosažené v pracovněprávním vztahu osobní údaj zaměstnanec určení započitatelné praxe

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 3, §4, § 123 nařízení čl. 

561/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda
Doba a obor praxe dosažené výkonem samostatné výdělečné 

činnosti
osobní údaj zaměstnanec určení započitatelné praxe

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 3, §4, § 123 nařízení čl. 

561/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě

listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Doba čerpání mateřské dovolené a rodičovské dovolené osobní údaj zaměstnanec určení započitatelné praxe

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 3, §4, § 123 nařízení čl. 

561/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Doba výkonu vojesnké základní (náhradní) služby nebo civilní služby osobní údaj zaměstnanec určení započitatelné praxe

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 3, §4, § 123 nařízení čl. 

561/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Stupeň (studijní program), dosažené vzdělání osobní údaj zaměstnanec určení započitatelné praxe

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost § 3, §4, § 123 nařízení čl. 

561/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec oznamovací povinnost v sociálním zabezpečení

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 187/2006 o 

nemocenském pojištění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění

elektronicky nebo v listinné podobě logování uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 5 let

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 5 let

Personální a mzdová agenda Adresa trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 5 let

Personální a mzdová agenda datum narození osobní údaj zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 5 let

Personální a mzdová agenda Status studenta / důchodce osobní údaj zaměstnanec
oznamovací povnnost ve veřejném zdravotním 

pojistění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 48/1997 sb., o 

veřejném zdravotním pojištění
elektronicky nebo v listinné podobě logování uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec 

pojištěn
nepředává se 5 let

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
evidence zaměstnanců se zdravotním 

postižením

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti
 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda rodné číslo osobní údaj zaměstnanec
evidence zaměstnanců se zdravotním 

postižením

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti
 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Adresa trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec
evidence zaměstnanců se zdravotním 

postižením

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti
 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 45 let (archivuje se)



Personální a mzdová agenda
Důvod, na základě kterého byl uznán osobou se zdravotním 

pošitěním
zvláštní kategorie zaměstnanec

evidence zaměstnanců se zdravotním 

postižením

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti
 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na sociální zabezpečení a 

príspěvek na státní politiku zaměstnanosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspvěku na státní politiku, zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

 listinné podobě

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na sociální zabezpečení a 

príspěvek na státní politiku zaměstnanosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspvěku na státní politiku, zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

 listinné podobě

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Druh činnosti zakládající účast na pojištění osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na sociální zabezpečení a 

príspěvek na státní politiku zaměstnanosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspvěku na státní politiku, zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

 listinné podobě

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Údaje o pojistném osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na sociální zabezpečení a 

príspěvek na státní politiku zaměstnanosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a 
 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Údaje zakládající účast na pojištění osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na sociální zabezpečení a 

príspěvek na státní politiku zaměstnanosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspvěku na státní politiku, zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení

 listinné podobě

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 5 let

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 5 let

Personální a mzdová agenda Údaje o pojistném zvláštní kategorie zaměstnanec
placení pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 5 let

Personální a mzdová agenda Údaje zakládající účast na pojištění osobní údaj zaměstnanec
placení pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění
čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 5 let

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj manžel zaměstnance
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
správce daně nepředává se 10

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj
vyživované dítě 

zaměstnance

vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
správce daně nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
vybírání záloh na daň a daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů
elektronicky nebo v listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
správce daně nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
výplata platu a provádění srážek platu a z jiných 

příjmů ze základního pracovněprávního vztahu

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, zákon č. 99/1963 

občanský soudní řád

 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj zaměstnanec
výplata platu a provádění srážek platu a z jiných 

příjmů ze základního pracovněprávního vztahu

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, zákon č. 99/1963 

občanský soudní řád

 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Místo trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec
výplata platu a provádění srážek platu a z jiných 

příjmů ze základního pracovněprávního vztahu

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, zákon č. 99/1963 

občanský soudní řád

 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Číslo bankovního účtu osobní údaj zaměstnanec
výplata platu a provádění srážek platu a z jiných 

příjmů ze základního pracovněprávního vztahu

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, zákon č. 99/1963 

občanský soudní řád

 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Údaje o platu osobní údaj zaměstnanec
výplata platu a provádění srážek platu a z jiných 

příjmů ze základního pracovněprávního vztahu

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, zákon č. 99/1963 

občanský soudní řád

 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Údaje o době zaměstnání osobní údaj zaměstnanec
výplata platu a provádění srážek platu a z jiných 

příjmů ze základního pracovněprávního vztahu

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, zákon č. 99/1963 

občanský soudní řád

 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec Evideční lsity důchodového pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Rodné číslo osobní údaj zaměstnanec Evideční lsity důchodového pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Místo trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec Evideční lsity důchodového pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Místo narození osobní údaj zaměstnanec Evideční lsity důchodového pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj zaměstnanec Evideční lsity důchodového pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Údaje o výdělečné činnosti osobní údaj zaměstnanec Evideční lsity důchodového pojištění

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec
Potvrzení o zaměstnání při skončení základního 

pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006, zákoník 

práce
 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Místo trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec
Potvrzení o zaměstnání při skončení základního 

pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006, zákoník 

práce
 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj zaměstnanec
Potvrzení o zaměstnání při skončení základního 

pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006, zákoník 

práce
 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Údaje o pracovněprávním vztahu osobní údaj zaměstnanec
Potvrzení o zaměstnání při skončení základního 

pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006, zákoník 

práce
 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Údaje o kvalifikaci osobní údaj zaměstnanec
Potvrzení o zaměstnání při skončení základního 

pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006, zákoník 

práce
 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Údaje o začátku, průběhu a ukončení zaměstnání osobní údaj zaměstnanec
Potvrzení o zaměstnání při skončení základního 

pracovního poměru

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 262/2006, zákoník 

práce
 listinné podobě uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.
nepředává se nepředává se 45 let (archivuje se)

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 10 let



Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Místo narození osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Státní občanství osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Místo trvalého pobytu osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Údaje o vzdělání a kvalifikaci osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Zdravotní pojišťovna osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Číslo bankovního účtu osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační centrum, 

Nový Jičín, příspěvková organizace

nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Telefonní spojení osobní údaj zaměstnanec na dohodu zaměstnávání na DPP, DPČ

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení plnění 

smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 

právní povinnost 262/2006 Sb., zákoník 

práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a dalších zvláštních předpisů

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se 10 let

Personální a mzdová agenda Jméno a příjmení osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice (nábor 

a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového řízení; 

pokud je následně uchazeč 

přijat do zaměstnání tak 45 

let

Personální a mzdová agenda Adresa osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice (nábor 

a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového řízení; 

pokud je následně uchazeč 

přijat do zaměstnání tak 45 

let

Personální a mzdová agenda E-mail osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice (nábor 

a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového řízení; 

pokud je následně uchazeč 

přijat do zaměstnání tak 45 

let

Personální a mzdová agenda Telefonní spojení osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice (nábor 

a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového řízení; 

pokud je následně uchazeč 

přijat do zaměstnání tak 45 

let

Personální a mzdová agenda Datum narození osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice (nábor 

a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového řízení; 

pokud je následně uchazeč 

přijat do zaměstnání tak 45 

let

Personální a mzdová agenda Fotografie osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice (nábor 

a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového řízení; 

pokud je následně uchazeč 

přijat do zaměstnání tak 45 

let

Personální a mzdová agenda Údaje o praxi osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice (nábor 

a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového řízení; 

pokud je následně uchazeč 

přijat do zaměstnání tak 45 

let

Personální a mzdová agenda Údaje o vzdělání osobní údaj uchazeč o zaměstnání
výběrová řízení na volné pracovní pozice (nábor 

a výběr zaměstnanců)

čl. 6 odst. 1 písm. b) plnění smlouvy; čl. 

6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem 

(životopisy vybraných uchazečů v 

osobním spise)

 listinné podobě
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

nepředává se nepředává se

po dobu výběrového řízení; 

pokud je následně uchazeč 

přijat do zaměstnání tak 45 

let

Kamerové systémy obrazový záznam osobní údaj
zákonný zástupce, žák, 

zaměstnanec, návštěva
zajištění bezpečnosti osob a ochrana majetku

čl. 6 odst. 1 písm. f) Oprávněný zájem 

na zajištění bezpečnosti osob a ochrany 

majetku 

elektronicky se záznamem logování Aktivní opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně 

osobních údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Policie ČR nepředává se max. 3 dny

Vzdělávání zaměstnanců Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců 

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost hlava II. zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, zákon 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a vyhláška 

317/2005 Sb., čl. 6 odst. 1 písm. b) 

nařízení splnění smlouvy

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Externí školitel nepředává se 45 let (archivuje se)

Vzdělávání zaměstnanců Datum a místo narození osobní údaj zaměstnanec zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců 

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost hlava II. zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, zákon 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a vyhláška 

317/2005 Sb., čl. 6 odst. 1 písm. b) 

nařízení splnění smlouvy

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

Externí školitel nepředává se 45 let (archivuje se)

Evidence pracovní doby Jméno a příjmení osobní údaj zaměstnanec evidence pracovní doby

čl. 6 odst. 1 písm c) Nařízení plnění 

právní povinnosti (§ 96 zákon č. 

262/2006 Sb.)
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
KVIC nepředává se 3 roky

Evidence pracovní doby Údaje o absenci osobní údaj zaměstnanec evidence pracovní doby

čl. 6 odst. 1 písm c) pnění právní 

povinnosti Nařízení (§ 96 zákon č. 

262/2006 Sb.)
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
KVIC nepředává se 3 roky

Evidence pracovní doby Údaje o příplatcích osobní údaj zaměstnanec evidence pracovní doby

čl. 6 odst. 1 písm c) Nařízení plnění 

právní povinnosti (§ 96 zákon č. 

262/2006 Sb.)
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
KVIC nepředává se 3 roky

Evidence pracovní doby Údaje o rozvrzžení pracovní doby osobní údaj zaměstnanec evidence pracovní doby

čl. 6 odst. 1 písm c) Nařízení plnění 

právní povinnosti (§ 96 zákon č. 

262/2006 Sb.)
listinná podoba

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, směrnice k 

ochraně osobních údajů.
KVIC nepředává se 3 roky

Účetnictví Jméno a příjmení osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče
Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let

Účetnictví Adresa pro doručování osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče
Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let

Účetnictví Datum narození osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče
Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let

Účetnictví Číslo bankovního účtu osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče
Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let



Účetnictví Telefonní spojení osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče
Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let

Účetnictví E-mail osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče
Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let

Účetnictví Datová schránka osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče
Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let

Účetnictví Adresa sídla nebo adresa trvalého byliště osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče
Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let

Účetnictví IČ osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče
Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let

Účetnictví DIČ (rodné číslo) osobní údaj zúčastněná osoba vedení účetnictví

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení právní 

povinnost zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

elektronicky nebo v listinné podobě logování
uzamykatelný 

nábytek, klíče
Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

zřizovatel, MVČR, registr smluv, Finannčí úřad, 

úřady a instituce ze zákona
nepředává se 5 až 10 let

Projekty/dotace Jméno a příjmení
osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy elektronicky nebo v listinné podobě
Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

Projekty/dotace Datum narození
osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy elektronicky nebo v listinné podobě
Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

Projekty/dotace E-mail
osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy elektronicky nebo v listinné podobě
Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

Projekty/dotace Místo bydliště
osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy elektronicky nebo v listinné podobě
Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

Projekty/dotace Číslo OP
osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy elektronicky nebo v listinné podobě
Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

Projekty/dotace IČ
osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy elektronicky nebo v listinné podobě
Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

Projekty/dotace DIČ
osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy elektronicky nebo v listinné podobě
Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace

Projekty/dotace Údaje o mzdě
osobní údaj

zúčastněná osoba

projekty, žádosti o dotace (evidenci účastníků 

ESF, dotací a projektů MSK, šablon MŠMT 

apod.)

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení splnění 

smlouvy elektronicky nebo v listinné podobě
Logování

uzamykatelný 

nábytek, klíče

Přístup poučených zaměstnanců dle přidělených rolí, aktivní 

opatření před škodlivým software, směrnice k ochraně osobních 

údajů a IT směrnice k ochraně dat.

poskytovatel projetku nepředává se

po dobu udržitelnsoti nebo 

pod dobu realizace dle 

poskytovatele dotace


