INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – studenti zapojení do praktické výuky v provozu správce
OÚ a dobrovolníci
Správce osobních údajů:

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace
se sídlem:
Baldovská 583, Domažlice, PSČ: 344 01
IČ:
75007745
zastoupený:
Ing. Marií Turkovou, ředitelkou
zápis ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl a vložka Pr 488

Kontaktní osoba pro agendu OÚ

JUDr. Jana Kopáčková, tel: 373 034 292, email: advokat@janakopackova.cz

Kategorie zpracovávaných OÚ/zdroje
získaných OÚ

□ jméno a příjmení
□ datum narození
□ bydliště
□ e-mailová adresa
□ telefon

Účely zpracování OÚ

plnění právních povinností společnosti vůči studentům zařazeným do systému praktické výuky podle zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, ve znění pozdějších předpisů
plnění právních povinností společnosti vyplývající ze školského zákona vůči škole vysílající studenty k praktické výuce v provozu
správce OÚ
stabilizace lidských zdrojů správce

Právní tituly zpracování OÚ

plnění zákonných povinností
oprávněný zájem správce OÚ

oprávněný zájem studentů
plnění smlouvy

Oprávněné zájmy:

zájem správce OÚ na splnění všech zákonných povinností vůči
studentům a vzdělávací instituci podle platné právní úpravy
zájem správce OÚ na zajištění motivace studentů ke vzniku a
k stabilizaci pracovněprávního vztahu ke správci OÚ

zájem studentů na včasném a řádném uspokojení všech jejich
nároků podle zákona a podle smlouvy
zájem vzdělávací instituce na hladkém průběhu praktické výuky

Příjemci OÚ

orgány veřejné moci v rámci výkonu jejich pravomocí (včetně zřizovatele); vzdělávací instituce

Přehled práv subjektu OÚ

Automatizované individuální rozhodování

-

právo na přístup k OÚ
právo na opravu OÚ
právo na výmaz OÚ za podmínek podle článku 17
nařízení GDPR
neprovádí se

□ číslo účtu
□ přesná evidence o počtu hodin strávených praktickým
vyučováním
□ doklady o výplatách odměny za produktivní činnost ve smyslu
školského zákona
□ zprávy o plnění povinností studentů v rámci výuky

-

právo na omezení zpracování OÚ
právo vznést námitku proti zpracování OÚ
právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu
OÚ

