
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 

P. č. Účel zpracování osobních údajů
Rozsah osobních 

údajů
Subjekt osobních 

údajů
Příjemce Doba uchování *

1.

Personální a mzdová agenda zaměstnanců podle:

- z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

školský zákon)

- z. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění 

pozdějších předpisů                                                                     - z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

- z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

a z. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů,

- z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů,

- z. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů,

- z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů,

- z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů,

- z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a z. č. 337/1992 Sb.,

o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje

popisné údaje

údaje o jiné osobě 

zaměstnanci

správce osobních údajů, 

zdravotní pojišťovny, Česká 

správa sociálního 

zabezpečení,             Česká 

školní inspekce

S 45

2. Školní matrika dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon)

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje

popisné údaje

údaje o jiné osobě 

žáci školy

správce osobních údajů

Ústav pro informace ve 

vzdělávání,               Česká 

školní inspekce

A 45

3. Katalogové listy dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon)

adresní a identifikační údaje

popisné údaje

údaje o jiné osobě 

žáci školy
správce osobních údajů, 

Česká školní inspekce
A 45

4.
Kniha úrazů a Záznamy o úrazu dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský 

zákon)

identifikační údaje

popisné údaje

údaje o jiné osobě 

žáci školy

zaměstnanci školy

správce osobních údajů, 

zákonní zástupci žáků, 

stanovené orgány (dle 

okolností - Policie ČR, 

pojišťovna, zřizovatel školy, 

zdravotní pojišťovna žáka, 

České školní inspekce)

A 10 - úrazy těžké a 

smrtelné                                                  

S 10 - úrazy ostatní

5.

Opisy a stejnopisy vysvědčení dle zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje

popisné údaje
žadatelé správce osobních údajů S 5

6.
Správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění

adresní a identifikační údaje

popisné údaje
účastníci řízení

správce osobních údajů

účastnci řízení

Krajský úřad

S 5

7.

Evidence strávníků školní jídelny dle zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

identifikační údaje

popisné údaje 
strávníci správce osobních údajů S 3

8.
Vyřizování stížností a podnětů dle zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění

údaje zpracovávané v 

souladu s platnou právní 

úpravou v rámci jednotlivých 

agend

stěžovatelé

osoby napadené stížností
správce osobních údajů V 5

9.
Vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím
adresní a identifikační údaje                                                 

žadatelé o informace a jejich 

zákonní zástupci
správce osobních údajů V 5

10.
Poskytování cestovních náhrad dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů
adresní a identifikační údaje zaměstnanci správce osobních údajů V 5

11.

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti 

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje
osoby s jiným vztahem ke 

škole
správce osobních údajů

S 5 - po ukončení 

činnosti

12.

Zajištění praktického vyučování žáků dle zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů

identifikační údaje

popisné údaje

údaje o jiné osobě 

žáci školy

správce osobních údajů 

fyzické a právnické osoby 

smluvně zajišťující praktické 

vyučování

S 5

13.

Smluvní vztahy (pronájem prostor a zařízení školy, vedlejší 

hospodářská činnost, dodavatelsko-odběratelské smlouvy, pojistné 

smlouvy aj.) podle:

- zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- zákona č. 37/2004 Sb., zákon o pojistné smlouvě a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

adresní a identifikační údaje fyzické osoby - smluvní 

strany
správce osobních údajů V 10

Poskytnutí uvedených osobních údajů je povinné.

* stanoveno skartačním plánem (součást Spisového a skartačního řádu)

Informace o zpracování osobních údajů dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (příloha č.1)


