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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací setkání a workshop 

 

GDPR ve školství 

z projektu 

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“. 

 

Setkání se uskuteční 

 

19. 6. 2018   od 8:30 do 15:00 (KÚ KHK, Pivovarské nám. 1245, místnost P1.906) 

22. 6. 2018   od 8:30 do 15:00 (KÚ KHK, Pivovarské nám. 1245, místnost P1.905) 

 

Lektorem semináře je pan Matěj Šach – Holubová advokáti s.r.o.  

 

Prosíme o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře za každou osobu, který 

najdete ZDE, nejpozději do 1. 6. 2018.  

Kapacita workshopu je omezená, přednostně bude umožněna účast zájemcům, kteří 

potvrdili předběžný zájem a poté zájemcům s dřívějším termínem přijaté přihlášky. 

V přihlášce nezapomeňte vybrat termín, kdy se chcete setkání zúčastnit. 

 

Těšíme se na Vaši účast 

Na workshopu se dozvíte a budete mít možnost diskutovat  

nad tématy: 
 

Úvod do GDPR 
- základní pojmy  
- správce osobních údajů, zpracovatel osobních údajů 
- specifika zvláštních kategorií osobních údajů ve školství 

 

Právní důvody zpracování osobních údajů 
- situace, kdy (ne)lze zpracovávat osobní údaje na školách 
- náležitosti souhlasu se zpracováním osobních údajů ve školství 

 

Práva a povinnosti v GDPR  
- konkrétní práva subjektů údajů, tedy zpravidla žáků a pedagogů 
- povinnosti správce 
- informační povinnost a povinnost týkající se úpravy smluv s dodavateli 

 

Zabezpečení osobních údajů  
- zabezpečení osobních údajů, technická i organizační opatření vedoucí k zajištění 

bezpečnosti osobních údajů 
 

Záznamy o činnostech zpracování, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a hlášení 
porušení ochrany osobních údajů  

- nové povinnosti zavedené v GDPR 
- realizace ve školách 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů  
- kdo může být pověřencem, jakou by měl mít kvalifikaci, v jakém poměru je ke škole a jaké 

úkoly je povinen vykonávat  
 

Praxe na školách, individuální dotazy zaslané účastníky 
- Analýza, záznamy o činnostech zpracování 
- Kontrolní systém v rámci GDPR 
- Zveřejňování jmen, fotografií žáků v různých propagačních materiálech, seznamy žáků 

na www stránkách školy, vydávání almanachů s fotografiemi žáků, seznamem absolventů 
- Informovaný souhlas zákonných zástupců a žáků 
- Evidence zaměstnanců a žáků 
- Skartace osobních spisů zaměstnanců zanikající organizace 
- Praktická aplikace (formuláře, termíny, přehled a revize příslušných dokumentů, příklady 

dobré praxe. 
- Směrnice organizace ke GDPR, souhlas s nakládáním s osobními údaji 
- Práce učitele s daty žáků 
- Povinnosti vedení školy a školského zařízení v souvislosti s GDPR 
- Kamerové a bezpečnostní systémy; registr smluv a smlouvy obecně; výběrová řízení 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdftVvDifPGFDOQ8rV9nDKg5cWNEeG9_E6mxqxu75pivZbOVg/viewform?usp=sf_link

