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Přehled zpracovávaných osobních údajů k 25. 5. 2018 
 

 Účel zpracování Kategorie údajů Zákonnost 
zpracování 

Kategorie 
subjektu údajů 

Zdroj údajů Doba uchování Druh zpracování Způsob 
zpracování 

Databáze  Postavení ŠZ Smlouva se 
zpracovatelem 

Kategorie příjemců Předání 
do 

zahraničí 

1 Uzavírání 
pracovně-právních 

vztahů a plnění 
povinností 

zaměstnavatele 

Adresní a identifikační 
údaje: jméno, příjmení, 
rodné jméno, titul, rodné 

číslo, adresa místa trvalého 
pobytu, pohlaví, státní 
příslušnost, dosažené 

vzdělání, rodinný stav a 
rodinní příslušníci, 
zdravotní postižení, 
důchod, zdravotní 

pojišťovna, číslo účtu, u 
cizinců daňové rezidenství 

čl. 6 písm 
b), c), f) 
GDPR 

Zaměstnanci 
ŠZ 

Od subjektů 
údajů – 
vstupní 

dotazník, 
průběžné 
informace 

Po dobu 
nezbytnou pro 

plnění 
konkrétního 

právního předpisu 

Shromažďování 
Používání 
(Sdílení)  
Uveřejňování  
Uchovávání 
Likvidace 

Manuální a 
elektronické: 
vlastními 
zaměstnanci 

 

Mzdový 
systém 

Správce  Ne, pouze servisní 
smlouva  

Běžně ne, v některých 
případech veřejný 

poskytovatel dotace 

Ne  

2 Uzavírání DPP a 
DPČ a plnění 

povinností z toho 
vyplývajících 

Adresní a identifikační 
údaje: příjmení, rodné 

jméno, titul, rodné číslo, 
adresa místa trvalého 
pobytu, pohlaví, státní 
příslušnost, dosažené 

vzdělání, rodinný stav a 
rodinní příslušníci, 
zdravotní postižení, 
důchod, zdravotní 

pojišťovna, číslo účtu, u 
cizinců daňové rezidenství 

čl. 6 písm 
b), c), f) 
GDPR 

Lektoři, 
členové 
komisí, 
porotci, 
rozhodčí 
soutěží a 

přehlídek, 
další externí 

pracovníci ŠZ 

Od subjektu 
údajů – 

vstupní a 
průběžné 
informace 

Po dobu 
nezbytnou pro 

plnění 
konkrétního 

právního předpisu 

Shromažďování 
Používání 
(Sdílení)  
Uveřejňování  
Uchovávání 
Likvidace 

Manuální a 
elektronické: 
osobami 
v pracovně-
právním vztahu 

 

Mzdový 
systém 

Správce  Ne, pouze servisní 
smlouva  

Běžně ne, v některých 
případech veřejný 

poskytovatel dotace 

Ne  

3 Uzavírání 
smluvních vztahů 

na dodávku zboží a 
služeb a plnění 

povinností z toho 
vyplývajících 

Identifikační údaje: IČO, 
název, adresa sídla, 
registrace; bankovní 

spojení 

Čl. 6 písm. 
b), c), e) 
GDPR 

Osoby 
poskytující 
službu na 
základě 

smluvního 
vztahu 

Od subjektu 
údajů 

Po dobu 
nezbytnou pro 

plnění 
konkrétního 

právního předpisu 

Shromažďování 
Používání 
(Sdílení)  
Uveřejňování (registr 
smluv, EZAK) 
Uchovávání 
Likvidace 

Manuální a 
elektronické: 
osobami 
v pracovně-
právním vztahu 
 

Účetní 
systém, 
EZAK, 
Registr 
smluv 

Správce  Ne  Běžně ne, v některých 
případech veřejný 

poskytovatel dotace 

Ne  

4 Realizace 
vzdělávacích 
programů – 
registrace na 
vzdělávací 
programy; 

vystavení osvědčení 
o absolvování 

Základní identifikační 
údaje: jméno, příjmení; 

titul; datum narození; 
místo narození (jen u 

kvalifikačních a 
specializačních studií) 

čl. 6 písm 
c), 

v některýc
h 

případech 
e) GDPR 

Účastníci 
vzdělávacích 

programů 

Od subjektů 
údajů či 
vysílající 

organizace– 
osobně 

vyplněná a 
podepsaná či 
elektronicky 

vyplněná 
přihláška 

15 let od 
posledního 
přihlášení, 

případě po dobu 
určenou pravidly 

dotačního 
programu 

Shromažďování 
Používání 
(Sdílení)  
Uveřejňování  
Uchovávání 
Likvidace 

Manuální a 
elektronické: 
osobami 
v pracovně-
právním vztahu 
 
 
 
 

IS – 
databáze 

škol a 
účastníků
, modul 

Vzděláva
cí akce a 
Zprávy 
z akcí 

Správce  Ne  Běžně ne, v některých 
případech veřejný 

poskytovatel dotace či 
MŠMT 

Ne  

5 Realizace 
vzdělávacích 

program  
– registrace na 

vzdělávací 
programy; příprava 

dokumentace 
(prezenční listina, 
daňový doklad, 

přehlede vydaných 
osvědčení; 

Další identifikační a 
kontaktní údaje:  

vysílající organizace, 
kontaktní údaje (telefonní 

číslo, e-mail) 
 

čl. 6 písm 
b) a f), 

v některýc
h 

případech 
e) GDPR 

 

Účastníci 
vzdělávacích 

programů 

Od subjektů 
údajů či 
vysílající 

organizace – 
osobně 

vyplněná a 
podepsaná či 
elektronicky 

vyplněná 
přihláška 

15 let od 
posledního 
přihlášení, 

případě po dobu 
určenou pravidly 

dotačního 
programu 

Shromažďování 
Používání 
(Sdílení)  
Uveřejňování  
Uchovávání 
Likvidace 

Manuální a 
elektronické: 
osobami 
v pracovně-
právním vztahu  
 
 
 

IS – 
databáze 

škol a 
účastníků
, modul 

Vzděláva
cí akce 

Správce  Ne  Běžně ne, v některých 
případech veřejný 

poskytovatel dotace či 
MŠMT (údaj vysílající 

organizace) 

Ne  



podávání informací 
přihlášeným, 

zasílání 
metodických 
materiálů… 

6 Realizace 
vzdělávacích 
programů – 

dokumentace 
realizace a 

prezentace činnosti 
organizace 

Další identifikační a 
kontaktní údaje:  
fotografie, video a 

audionahrávky 

čl. 6 písm 
a) GDPR 

Účastníci 
vzdělávacích 

programů, 
lektoři, garanti 

Od subjektu 
údajů 

Po dobu existence 
databáze 

Shromažďování 
Používání 
(Sdílení)  
Uveřejňování  
Uchovávání 
Likvidace 

Manuální a 
elektronické: 

osobami 
v pracovně- 
právním či 

jiném smluvním 
vztahu  

IS – 
galerie  

Správce  Ne  Běžně ne, v některých 
případech veřejný 

poskytovatel dotace 

Ne  

7 Akreditace 
vzdělávacích 

programů; 
zpracování Nabídky 

vzdělávacích 
programů; 

komunikace 

Identifikační údaje: 
jméno, příjmení, titul, 

vzdělání, odborná praxe, 
další činnost 

Kontaktní údaje: 
telefonní číslo, e-mail, 

adresa bydliště 

Čl. 6 písm. 
c), e), f) 
GDPR 

Lektoři 
vzdělávacích 

programů 

Od subjektu 
údajů – 
dotazník, CV, 
jiná písemná 
či ústní 
informace 

Po dobu existence 
databáze 

Shromažďování 
Používání 
Sdílení  
Uchovávání 
Uveřejňování (jméno, 
příjmení, titul) 
Likvidace 

Manuální a 
elektronické: 
osobami 
v pracovně-
právním vztahu 
 

IS – 
modul 
Lektor, 

Akredita
ce, 

Vzděláva
cí akce, 
Zprávy 
z akcí 

 

Správce  Ne  MŠMT (akreditace) Ne  

8 Realizace soutěží a 
přehlídek – 

registrace, zařazení 
do kategorie, 

vystavení diplomu, 
zpracování 

výsledkové listiny 

Identifikační údaje: 
jméno, příjmení, datum 

narození 

Čl. 6 písm. 
c), e), f) 
GDPR 

Účastníci 
soutěží a 

přehlídek, 
resp. vysílající 

organizace 

Od 
organizátorů 
nižších kol 
soutěží a 

přehlídek – 
vyplněná a 

podepsanápřih
láška/soupiska 
či elektroicky 

vyplněná 
přihláška;výsl
edková listina  

5 let Shromažďování 
Používání 
Sdílení 
Uveřejňování  
Uchovávání 
Likvidace 

Manuální a 
elektronické: 
osobami 
v pracovně-
právním vztahu 

 

IS 
soutěží a 
přehlídek
; IS ZUŠ;  
program 
Excelenc

e 

Správce  Ne  Organizátoři, odborní 
garanti a 

porotci/rozhodčí 
vyšších postupových 

kol soutěží a přehlídek  
+  

MŠMT (program 
Excelence) 

Ne  

9 Realizace soutěží a 
přehlídek – 

registrace; zařazení 
do kategorie; 
zpracování 

výsledkové listiny; 
podávání informací 

Adresní a identifikační 
údaje:, telefonní číslo, e-
mail; IČ, název a adresa 

vysílající organizace 
Další údaje: zdravotní 

stav (u sportovních 
soutěží); IVP 

Čl. 6 písm. 
c), e), f) 
GDPR 

Účastníci 
soutěží a 

přehlídek, 
resp. vysílající 

organizace 

Od 
organizátorů 
nižších kol 
soutěží a 

přehlídek – 
vyplněná a 

podepsanápřih
láška/soupiska 
či elektroicky 

vyplněná 
přihláška;výsl
edková listina 

5 let Shromažďování 
Používání 
Sdílení 
Uveřejňování (vysílající 
škola) 
Uchovávání 
Likvidace 

Manuální a 
elektronické: 

osobami 
v pracovně-

právním vztahu  

IS 
soutěží a 
přehlídek
; IS ZUŠ;  
program 
Excelenc

e 

Správce  Ne  Organizátoři, odborní 
garanti a 

porotci/rozhodčí 
vyšších postupových 

kol soutěží a přehlídek  
+  

MŠMT (program 
Excelence- název, 

adresa a IČ vysílající 
školy) 

Ne  

10 Realizace soutěží a 
přehlídek – 

dokumentace 
realizace, 

prezentace činnosti 
organizace, tiskové 

zprávy 

Fotografie, 
videodokumentace 

Čl. 6 písm. 
a) GDPR 

Účastníci 
soutěží a 

přehlídek, 
organizátoři, 

porotci, 
rozhodčí, 
garanti 

Od subjektu 
údajů 

Po dobu existence 
databáze 

Shromažďování 
Používání 
Sdílení  
Uchovávání 

Likvidace 

Manuální a 
elektronické: 
osobami 
v pracovně-
právním vztahu  
a organizátory 

 

IS – 
galerie; 

databáze 
poskytov

atele 
dotace, 

případně 
médií  

Správce  Ne  Běžně ne, v některých 
případech veřejný 

poskytovatel dotace 

Ne  

11 Informační servis 
pro klienty 

Identifikační údaje: 
fotografie u kontaktů na 

zaměstnance 

Čl. 6 písm. 
a) GDPR 

Zaměstnanci 
organizace 

Od subjektu 
údajů 

Po dobu existence 
databáze 

Shromažďování 
Používání 
Uveřejňování  
Uchovávání 
Likvidace 

Manuální a 
elektronické: 
vlastními 
zaměstnanci 
 

IS – 
galerie 

Správce  Ne  Ne  Ne  

 


