
ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ – DISTANČNÍ VÝUKA 

podle článku 30 nařízení GDPR 

 

AGENDA DISTANČNÍ VÝUKY 

Správce osobních údajů 

 
Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6 

adresa: Kavaleristů 6, 779 00  Olomouc 
e-mail: zus-zerotin@zus-zerotin.cz 
ID datové schránky: 76zxrkf 
telefon: 585 224 404 
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

 
Schola Servis GDPR, s.r.o. 
adresa: Palackého 150/8, Prostějov 
e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz  
telefon: 733 281 378, 703 140 006 
 

Účel zpracování 

 
Účelem zpracování osobních údajů je zajištění distanční 
výuky během nouzového stavu v souladu s § 184a 
školského zákona. 
 

Právní důvod ke zpracování 

 
Plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje 
dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR, 
 
souhlas subjektu se zpracováním osobních údajů dle čl. 
6, odst. 1, písm. a) GDPR. 
 

Kategorie subjektů údajů 

 

 žáci/studenti 

 zákonní zástupci 

 vyučující 
 

Kategorie osobních údajů 

 

 jméno a příjmení 

 telefon (volitelné) 

 e-mailová adresa 

 studijní skupina / třída 
 

Informace poskytované subjektům 
údajů 

 
Prostřednictvím dodatku k Prohlášení o ochraně 
osobních údajů. 
 

Příjemci osobních údajů 

 
Během realizace distanční výuky může dojít k předání 
osobních údajů poskytovatelům cloudových služeb, 
případě poskytovatelům aplikací pro videokonference. 
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Lhůta pro výmaz / způsob určení 

 
Osobní údaje všech subjektů jsou zpracovávány pouze 
po dobu realizace distanční výuky ve smyslu § 184a 
školského zákona. 
 

Opatření pro zabezpečení osobních 
údajů 

 
Správce využívá komunikační platformy a aplikace pro 
online výuku, které poskytují dostatečné záruky 
ochrany osobních údajů. S poskytovateli všech 
komunikačních prostředků správce uzavřel smlouvu o 
zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 GDPR, 
případně se poskytovatel na základě produktových 
podmínek z pozice zpracovatele zavazuje k dodržování 
příslušných ustanovení o zpracování osobních údajů. 
 
Do Vnitřní směrnice pro řádné zacházení s osobními 
údaji správce začlenil dodatek obsahující pokyny pro 
zaměstnance, jak bezpečně zacházet s osobními údaji 
při distanční výuce. 
 
Do aplikace, prostřednictvím které správce realizuje 
videokonferenční hovory, je každému uživateli 
umožněn přístup pomocí unikátní e-mailové 
adresy/uživatelského účtu.  
Všichni uživatelé videokonferencí mají přístup ke 
schůzce po zadání přihlašovacích údajů (hesla, PINu). 
Přihlašovací údaje nejsou účastníkům sdělovány na 
veřejně přístupných místech. 
 
Dochází-li k nahrávání záznamu z videokonference 
(nahrávání hlasu či videa), všichni účastníci jsou o této 
skutečnosti předem prokazatelně informováni. 
Uživatelům je umožněno, aby s nahráváním záznamu 
udělili souhlas. 
 

 

 

 


