
Informace o zpracování osobních údajů

Vážená paní, vážený pane,
v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě a dítěti, jehož jste zákonný zástupce
zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?
Správcem Vašich  osobních  údajů,  tedy osobou,  která rozhoduje  o  způsobu a  účelu  zpracování  Vašich
osobních údajů, je Církevní gymnázium v Kutné Hoře, IČ:02457105 se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, Kutná
Hora (dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobě, prostřednictvím
telefonu na čísle 327512361 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese skola@cgym-kh.cz.

Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů?
Ano,  správce jmenoval  v souladu se  svými  povinnostmi  podle GDPR pověřence pro ochranu osobních
údajů.  Naším  pověřencem  je  pan  Tomáš  Stryhal.  Kontaktovat  jej  můžete  poštou  na  adrese  Jiřího  z
Poděbrad  288,  Kutná  Hora,  telefonicky  na  čísle  327512361  nebo  prostřednictvím  e-mailu  na  adrese
stryhal@cgym-kh.cz.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zpracování přijímacího řízení.
 
Na základě čeho je správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat?
Na přihlášky ke studiu.

Je poskytnutí osobních údajů k těmto účelům zpracování zákonným nebo smluvním požadavkem?
Poskytnutí údajů je zákonný požadavkem vyplývajícím ze školského zákona.

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným osobám?
Ano, některé údaje jsou předávány státním orgánům, např. MŠMT. 

Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii?
Ne, Vaše osobní údaje nebudou předávány osobám mimo Evropskou unii.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Vaše  osobní  údaje  budou  zpracovávány  po  zákonem  stanovené  lhůty,  kontaktní  údaje  mohou  být
archivovány pro zvláštní případy např. výročí školy, almanachy.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Kdykoli  můžete  požádat  o  sdělení,  zda  Vaše  osobní  údaje  zpracováváme,  a  poskytnutí  kopie  všech
osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte,  že Vaše osobní údaje, které zpracováváme,
nejsou  správné,  můžete  požadovat  jejich  opravu.  Pokud  máte  za  to,  že  bychom  Vaše  osobní  údaje
zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením
Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.
Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko. Je naším zájmem
zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. 

Já, níže podepsaný/á ____________________________, narozen/a dne ______________, trvale bytem
________________________________________________________  svým  podpisem  stvrzuji,  že  mi
byla  poskytnuta  informace  o  zpracování  osobních  údajů  v souvislosti  s  přijímacím  řízením  dítěte
________________________________,  narozeného  dne  ____________________,  jehož  jsem
zákonným zástupcem.

Dne ………………………………………. Podpis ……………………………………….


