Zásady zpracování osobních údajů SGaSOŠ, s.r.o. ze dne 1. 1. 2005
Ochranu soukromí a osobních údajů našich studentů, klientů a zaměstnanců považujeme za prvořadou
povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Garantujeme jim
důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.
Cílem dokumentu je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi
nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout,
kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme a jaké jsou individuální
možnosti zabezpečení pro každého klienta SGaSOŠ, s.r.o.
Jaké osobní údaje klienta SGaSOŠ, s.r.o.?
Osobní údaje potřebné k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta v rozsahu vyžadovaném
právními předpisy (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s klientem (kontaktní
údaje). Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo bylo-li přiděleno,
datum narození, adresa trvalého bydliště, místo narození, státní občanství, pohlaví, věk, číslo průkazu
totožnosti (občanského průkazu), IČO (uzavíráte-li smlouvu jako podnikající fyzická osoba);
kontaktními údaji se rozumí zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová
adresa a jiné obdobné informace.
Citlivé údaje, údaje o zdravotním stavu klienta, které jsou pro plnění povinností SGaSOŠ, s.r.o.
nezbytné k tomu, aby mohla s klientem uzavřít smlouvu pro vzdělávání podle zákona č. školský zákon
č. 561/2004 Sb. v platném znění a rozsah těchto citlivých údajů závisí na účelu, ke kterému jsou
shromažďovány.
S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi SGaSOŠ, s.r.o. a klientem je poskytnutí osobních a
citlivých údajů zcela dobrovolné, pokud nejde o ochranu zdraví klienta.
Z jakých zdrojů SGaSOŠ, s.r.o. osobní údaje získává?
Přímo od klienta při jednání o uzavření smlouvy o studiu, v průběhu trvání smlouvy a dále při
vyřizování agendy s klienty.
Zpracování telefonního čísla a emailové adresy.
Telefonní čísla používáme k předávání informací studentům a klientům. Telefonní čísla, ani e-mailové
adresy třetím osobám neposkytujeme.
E-mailové adresy používáme také pro pravidelné provozní informace, které zasíláme studentům,
učitelům a klientům.
Souhlas nám klienti udělují dobrovolně, písemně ve smlouvě uzavřené mezi SGaSOŠ, s.r.o. a klientem
na dobu studia stanovenou legislativou a po skončení studia na dobu stanovenou legislativou
k archivaci.
Tento souhlas může klient odvolat pouze při skončení smlouvy o studiu, ale až po skončení zákonné
lhůty, po kterou musí SGaSOŠ, s.r.o. data uchovávat úspěšných i neúspěšných absolventů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má klient právo požádat nás o vysvětlení nebo
odstranění závadného stavu v případě, že zpracováváme jeho osobní údaje v rozporu s právními
předpisy a má právo kdykoliv se obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud má za to, že
dochází z naší strany k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů.
K jakým účelům SGaSOŠ, s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?
1. Pro splnění povinností zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 28, § 60, § 81, § 108, § 144, § 154
v platném znění.,
2. Dle zvláštních zákonů pro Českou správu sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovnu, Policii ČR,
Orgán sociálně – právní ochrany dětí a další.
pro účely v rámci činnosti související se vzdělávací činností.
Jakým způsobem SGaSOŠ, s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní a citlivé údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurální kontrolou a SGaSOŠ, s.r.o.
disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální
možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich
ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními a citlivými údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých
pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností
mlčenlivosti.
Veškeré klientské informace jsou rovněž chráněny povinností mlčenlivosti, vyplývající ze zákona o
pojišťovnictví.
Osobní údaje umístěné na ekonomickém oddělení jsou zcela odděleny od internetových sítí, osobní
údaje umístěné na studijním oddělení mají speciální ochranu a za ochranu odpovídají pracovníci
studijního oddělení. Ostatní zaměstnanci SGaSOŠ, s.r.o. mají osobní data zabezpečena hesly.
SGaSOŠ, s.r.o. poskytuje osobní údaje jen:
1. Pro splnění povinností zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 28, § 60, § 81, § 108, § 144, §
154 v platném znění.,
2. Dle zvláštních zákonů České správě sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovně, Policii ČR,
Orgánu sociálně – právní ochrany dětí a další,
a zpracovateli.
Zpracovatelem je Ekoservis – Pavlicová Ludmila. Jde o osobu podnikající na základě speciálního
zákona s povinností dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., takže riziko ohrožení bezpečnosti osobních
údajů je velice nízké.
S Ekoservis – Pavlicová Ludmila je uzavřená dohoda o zpracování dat.
Nabylo platnosti 1. 1. 2005

