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VĚC: OZNÁMENÍ o zřízení funkce pověřence

Oznamujeme Vám, že pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace byl s platností
od 25. května 2018 jmenován Ing. Jan Gubáš. Kontakt na pověřence je
gubas@catania.cz.
Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí a žáků škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy. Pověřenec musí být dostupný správci (škole) i subjektům údajů (zaměstnanci, žáci,
zákonní zástupci žáků) osobně i pomocí komunikačních prostředků. Ve spolupráci s vedením školy
vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů,
výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.
Pověřenec je nápomocnou osobou škole při práci s osobními údaji a je přímo podřízen řediteli školy.
Pověřenec má přístup ke všem dokumentům a informacím, které jsou nezbytné pro plnění úkolů.
Pověřenec spolupracuje s dozorovým úřadem (Úřad pro ochranu osobních údajů) a je kontaktní osobou pro tento
dozorový úřad a subjekty údajů, kteří se na něho mohou obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv a povinností. Pověřenec plní své povinnosti a úkoly nezávislým
způsobem, není v konfliktu zájmů.
Pověřenci nejsou udíleny žádné pokyny týkající se plnění jeho úkolů podle nařízení, pro plnění svých úkolů nesmí
být propuštěn ani nijak postihován za nezávislý způsob výkonu povinností a nenese osobní odpovědnost za nedodržování GDPR, právní soulad v oblasti ochrany dat je odpovědností správce nebo zpracovatele. Škola pro svoji
odpovědnost není vázána radou nebo stanoviskem pověřence při ochraně osobních údajů.
Pověřencem musí být vždy jmenována konkrétní osoba, a to i v našem případě, že pověřence vykonává externí
právnická osoba (advokátní kancelář).
Pověřenec získává veškeré informace k ochraně osobních údajů včas, aby mohl poskytnout odpovídající postupy a
doporučení.

Hlavní úkoly pověřence:

monitorovat soulad zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení EU,

sledovat vývoj související legislativy,

poskytovat poradenství správcům, zpracovatelům a jejich zaměstnancům, kteří se podílí na zpracování osobních údajů

provádět interních auditů na ochranu osobních údajů ve škole,

školit zaměstnance k problematice ochrany osobních údajů,

zajišťovat kontaktu mezi školou a dozorovým orgánem (Úřad pro ochranu osobních údajů),

zajišťovat kontaktu mezi školou a subjektem údajů (zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci) v oblasti
ochrany osobních údajů.
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