
Správce osobních údajů Odpovědná osoba

ČINNOST ZPRACOVÁNÍ

název agendy

dílčí účely

právní titul zpracování  (článek 

6 odst. 1 Obecného nařízení)

právní základ

kategorie subjektů osobních 

údajů

kategorie osobních údajů

zpracovávané osobní údaje

zvláštní kategorie osobních 

údajů

Získávání osobních údajů

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí OU

důsledky neposkytnutí 

osobních údajů

Příjemci nebo kategorie 

příjemců 

Zpracovatel

Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

45 let

5 let

10 let

údaje o rozsudku v 

trestních věcech 

dle práva ČR

zdravotní pojišťovna

závodní lékař

trvalé bydliště

smluvní požadavek

údaje o zdravotní způsobilosti

rodné číslo

trvalé bydliště

kontaktní údaje

podklady neúspěšných uchazečů 

ihned skartovány

doklad o odborné kvalifikaci

plnění povinností ve vztahu k důchodovému a veřejnému zdravotnímu pojištění

datum a místo narození

státní občanství

vedení osobního spisu

PERSONÁLNÍ AGENDA

jméno  a příjmení

evidence pracovní doby

evidence školení

evidence cestovních náhrad

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

plnění daňové povinnosti

podklady pro výpočet a výplatu mzdy a náhrad

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

písm. b) splnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy                                                                          

písm.c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                              

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

výběr vhodného uchazeče na pracovní pozici

doložení způsobilosti pedagogického pracovníka

Mateřská škola KORÁLKY Havlíčkův 

Brod

Mgr.  Štěpánka Sýkorová  - 

ředitelka školy

UCHAZEČ o pracovní místo ZAMĚSTNANEC

jméno a příjmení

datum a místo narození

doklad o odborné způsobilosti

doklad o bezúhonnosti

doklad o bezúhonnosti

právní titul pro zpracování zvláštních kategorií ou: dle čl. 9 odst. 

2 písm. b) - zpracování nezbytné pro účely plnění povinností v 

oblasti pracovního práva

zdravotní pojišťovna

osobní spis a mzdové listy

rekapitulace mezd

dokumenty zdravotního a sociálního pojištění

pouze od subjektu údajů

dodržení zákonných požadavků porušení ustanovení zákona

není prováděno

dodavatel informačního systému AVENSIO mzdy: Alfa software s.r.o.

dotčené orgány státní správy
Předání osobních údajů do 

třetí země nebo mezinárodní 

organizaci

nepředává se



PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

právo na přístup ano přenositelnost údajů ne

právo na opravu ano právo na námitku ne

právo na výmaz omezení zpracování ano

právo odvolat souhlas ne právo podat stížnost ano

NE před uplynutím skartační lhůty

postup při uplatnění práv na www.mskoralky.cz


