
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

Oddělení: školství a mládeže 

 

1. Školská agenda – Zřizovací listiny škol, školských zařízení a městské knihovny 

Účel zpracování osobních údajů:  

Uložené originály zřizovacích listin příspěvkových organizací v gesci oddělení školství a mládeže   

 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Sekundárně splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno a příjmení, podpisy oprávněných osob 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Ředitel PO 
Primátor a náměstek primátora 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Příspěvkové organizace v gesci oddělení školství 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 
 

 

2. Školská agenda - Zpracovávání osobních údajů žáků ze zápisů do ZŠ - plnění povinné školní 

docházky 

Účel zpracování osobních údajů:  

Vznik seznamů žáků dle OZV a rozeslání základním školám, vyhodnocení splnění povinné školní 

docházky   

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundárně výkon veřejné moci  
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení datum narození, místo trvalého pobytu, místo pobytu cizinců 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žáci zapisovaní do 1. tříd ZŠ 
Zákonní zástupci dohledávaných žáků 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

ředitel/ka základní školy  



 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 

3. Školská agenda - Zpracovávání osobních údajů dětí ze zápisů do MŠ - plnění předškolního 

vzdělávání 

Účel zpracování osobních údajů:  

Vznik seznamů dětí dle věku a rozeslání mateřským školám, vyhodnocení splnění povinného 

předškolního vzdělávání a umístění dětí s nárokem na přijetí, a to s ohledem na jeden společný 

spádový obvod pro všechny MŠ 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundárně výkon veřejné moci  
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení datum narození, místo trvalého pobytu,místo pobytu cizinců, údaje o zdravotním 
stavu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Děti zapisované k předškolnímu vzdělávání 
Zákonní zástupci dohledávaných předškoláků 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ředitel/ka mateřské školy 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 

4. Školská agenda - Zpracovávání údajů z výročních zpráv o činnosti ZŠ 

 Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, vyhodnocování, ukládání 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, email, telefon, pracovní zařazení - funkce 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Údaje o vedení školy a pedagogických pracovnících  
Ředitel ZŠ 
Zástupce ředitele ZŠ  
Členové školské rady 



Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 

5. Školská agenda – Zápis z jednání výboru ZM pro školství a sport 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracovávání údajů z předloh RM a ZM v zápise z jednání výboru ZM pro školství a sport a příprava 

podkladů pro výbor 

 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, email, telefonní číslo, číslo účtu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Dle projednávaných materiálů výborem ZM (fyzické osoby, statutární zástupci spolků, ředitelé škol…) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 
 
 
6. Školská agenda – Zpracovávání osobních údajů o statutárním zástupci školy pro účely evidence 

ve školském rejstříku MŠMT 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, ukládání, odesílání 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Ředitelé škol a školských zařízení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 



7. Školská agenda – Zpracovávání údajů ze školských rad při ZŠ 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, zpracovávání, ukládání 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, email, telefon 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Členové školských rad 
Účastníci jednání - hosté 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Základní školy 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 

8. Školská agenda – Zpracování osobních údajů za účelem řešení stížností a podnětů podaných na 

Magistrát města Přerova v oblasti školství 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání údajů potřebných k vyřízení dané stížnosti 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Souhlas subjektu údajů 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení dítěte a zákonných zástupců, datum narození dítěte, místo trvalého pobytu dítěte a 
zákonných zástupců, email, telefon, fotografie, lékařská zpráva 
 

Kategorie subjektu údajů: 

žáci a zákonní zástupci  
Vedení a pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci dané školy nebo školského zařízení 
Inspektoři 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Česká školní inspekce 
Stěžovatel 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 



9. Školská agenda – Zpracování osobních údajů za účelem zpracování smluv na základě usnesení 

RM a ZM v oblasti školství 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, zpracování žádostí, uchovávání za účelem zpracování smluv na základě usnesení RM 

a ZM 

 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Sekundárně plnění smlouvy 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, email, telefonní číslo, podpisy oprávněných osob 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzická osoba nepodnikatel 
Fyzická osoba podnikatel 
Soukromé ZŠ a MŠ 
Nadace 
Církevní MŠ 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo vnitra jako správce registru smluv 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

 

10. Školská agenda – Zpracování osobních údajů za účelem slavnostního předávání cen vybraným 

žákům základních škol - SCHOLAR 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů vybraných žáků základních škol navržených na ocenění při administraci, 

zajištění a moderování akce. Vydání průkazek opravňující žáky k volnému vstupu do zařízení 

společnosti Teplo Přerov, a.s. Uvedení žáků a popisu ocenění do kroniky Scholar. 

 

Právní důvod zpracování: 
Souhlas subjektu údajů 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, třída a základní škola, kterou žák navštěvuje, fotografie (na průkazku, hromadná, 
vystupujících žáků) 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žáci navržení na ocenění 
Vystupující žáci  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 



Teplo Přerov, a.s. 
Kabelová televize Přerov a ostatní média  
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 

11. Školská agenda – Zpracování osobních údajů v souvislosti s participací na vyhlášení soutěže ve 

sběru starého papíru a baterií 

Účel zpracování osobních údajů:  

Participace s Technickými službami města Přerova, s.r.o. na vyhlášení soutěže ve sběru starého 

papíru a baterií - zajištění kulturního vystoupení dětí 

 

Právní důvod zpracování: 
Souhlas subjektu údajů 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, škola, které dítě navštěvuje, fotografie vystupujících žáků 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žák základní nebo mateřské školy  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Technické služby města Přerova, s.r.o. (zpracováváno pro potřeby tohoto subjektu) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 

12. Školská agenda – Zpracovávání osobních údajů o statutárním zástupci pro účely evidence v 

registru osob 

Účel zpracování osobních údajů:  

Odesílání údajů do registru osob 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Ředitelé škol a školských zařízení - statutární zástupci 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Český statistický úřad 
 



Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

Do doby změny ředitele 

 

 

13. Školská agenda – Zpracování osobních údajů ve vazbě na uchovávání Protokolů a závěrečných 

zpráv z kontrol příspěvkových organizací 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání protokolů a závěrečných zpráv z provedených kontrol MMPr a jinými 

kontrolními orgány ve věci kontrol příspěvkových organizací 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, email, telefon, číslo OP 
 

Kategorie subjektu údajů: 

ředitel PO 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

 

14. Školská agenda – Zpracování osobních údajů za účelem vystavení potvrzení na základě údajů 

vyhledaných v archivu 

Účel zpracování osobních údajů:  

Vyhledávání a zpracování archivovaných podkladů na základě žádosti 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, rodné příjmení, dřívější příjmení, rodné číslo žadatele, email, telefon, rodinný stav, 
jména dětí, trvalé bydliště, údaje ze mzdového listu (např. délka pracovní neschopnosti, ošetřování 
člena rodiny, platové záležitosti žadatele), výpis z rejstříku trestů, potvrzení lékaře 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel - fyzická osoba, podnikající fyzická osoba 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Odbor vnitřní správy, odd. spisové služby a voleb 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
Česká správa sociálního zabezpečení 
 



Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 

15. Školská agenda – Zpracování osobních údajů za účelem vedení personální agendy ředitelů škol 

a školských zařízení 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem vedení personální agendy ředitelů škol a školských zařízení 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Souhlas subjektu údajů 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, číslo OP, fotografie, údaje o 
dětech, rodinný stav, údaje o manželovi/ce , údaje o zdravotním stavu, dosažené vzdělání a praxe, 
výpis z Rejstříku trestů 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Ředitel školy nebo školského zařízení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Externí právník ve věci případného soudního sporu ve věci personálních záležitostí ředitele školy 
nebo školského zařízení 
Soud 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

50 let 

 

 

16. Školská agenda – Zpracování osobních údajů oprávněných osob za účelem provádění kontrol 

podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

Účel zpracování osobních údajů:  

Provádění kontroly podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, kontrola subjektů na místě - 

vydání a zveřejnění návštěvního řádu. 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Souhlas subjektu údajů 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, telefonní číslo, email, podpisy oprávněných osob, fotografie 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzická osoba nepodnikatel 
Fyzická osoba podnikatel 



Fyzická osoba jako statutární orgán právnické osoby 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

 

17. Školská agenda – Zpracování osobních údajů v předaných nájemních smlouvách škol 

Účel zpracování osobních údajů:  

Z ustanovení zřizovacích listin mají školy povinnost předávat zřizovateli uzavřené nájemní smlouvy 

(tělocvičny nebo jiné nebytové prostory)   

 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Splnění smlouvy 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, podpisy oprávněných osob 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzická osoba nepodnikatel 
Fyzická osoba podnikatel 
Fyzická osoba jako statutární orgán právnické osoby 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 

18. Školská agenda – Zpracování osobních údajů ve vazbě na Konkursní řízení na pracovní místo 

ředitele/ky školy nebo školského zařízení 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, vyhledávání a užití osobních údajů údajů od subjektů údajů pro potřeby 

zpracování osobních údajů v průběhu konkurzních řízení na místa ředitelů a ředitelek škol a školských 

zařízení, včetně ukládání na datové nosiče. 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, email, telefonní číslo, 
fotografie, doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s 



uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení, lékařská zpráva, psychologická 
diagnostika - výstup, strukturovaný životopis, výpis z rejstříku trestů, doklady o nejvyšším dosaženém 
vzdělání včetně dokladů o absolvování dalších vzdělání 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci konkursních řízení 
Členové konkursní komise 
Odborník s hlasem poradním 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Členové konkursní komise pro dané konkursní řízení, kteří jsou vázáni mlčenlivostí 
Rada města Přerova 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let; dokumenty uchazečů pouze po nezbytnou dobu, nejdéle však do konce lhůty pro požádání  

o vrácení dokladů. 

 

 

19. Školská agenda – Zpracování osobních údajů ve vazbě na Hodnocení řídící práce ředitelů škol a 

školských zařízení 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování a uchovávání podkladů sloužících k hodnocení řídící práce ředitele školy nebo 
školského zařízení 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, email, telefon, doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o 
absolvování dalšího vzdělávání, správní spis dítěte, žáka ve věci přijetí k předškolnímu nebo 
základnímu vzdělávání (jména příjmení dítěte, žáka a jeho zákonných zástupců, potvrzení lékaře) 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Ředitel 
Dítě, žák školy, zákonní zástupci 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Útvar interního auditu a kontroly 
Náměstek primátora - sekce školství 
Rada města Přerova 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

 

20. Školská agenda – Zpracování osobních údajů za účelem evidence uchazečů o zaměstnání ve 

školství v rámci ORP Přerov 



Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování a uchovávání osobních údajů na žádosti uchazeče o zaměstnání ve školství v rámci 

ORP Přerov 

 

Právní důvod zpracování: 
Souhlas subjektu údajů 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, email, telefon, strukturovaný životopis, fotografie 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

škola nebo školské zařízení v rámci ORP Přerov 
Úřad na ochranu osobních údajů 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

2 roky 

 

 

21. Školská agenda – Zpracování osobních údajů oprávněných osob za účelem přípravy a 

zpracování účetních závěrek a rozborů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Kontrola a sumarizace účetních závěrek p.o. a zpracování rozboru hospodaření jako podklad k 

závěrečnému účtu statutárního města, jejich shromažďování, uchovávání vč. ukládání na datové 

nosiče 

 

Právní důvod zpracování: 
Oprávněný zájem správce 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, fotografie, email, telefon, podpis 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Právnické osoby (statutární orgány) 
Fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikající  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo financí 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 



22. Školská agenda – Zpracování osobních údajů oprávněných osob za účelem vytváření evidence 

všech sportovců města, sportovních družstev a jejich výsledků a úspěchů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, užití osobních údajů za účelem vytváření roční evidence všech 

sportovců města, sportovních družstev a jejich výsledků a úspěchů, včetně ukládání na datové nosiče. 

 

Právní důvod zpracování: 
Oprávněný zájem správce 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, telefon, email, fotografie (scan) 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzická osoba nepodnikatel 
Fyzická osoba podnikatel 
Právnická osoba (statutární orgán) 
Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Rada města  
Zastupitelstvo města 
Výbor pro školství a sport 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 

23. Školská agenda – Zpracování osobních údajů na základě podaných žádostí v rámci Dotačního 

programu v oblasti sportu a volného času a individuálních dotací 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, zpracování žádostí, ověřování bezdlužnosti žadatele o dotaci, uchovávání, včetně 

ukládání na datové nosiče za účelem zpracování žádostí o dotaci (Dotační program města, 

individuální dotace) 

 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
Splnění právní povinnosti 
Oprávněný zájem správce 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, sídlo (FO podnikatel), IČO (FO podnikatel) 
telefon, email, podpisy oprávněných osob 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel - fyzická osoba nepodnikatel 
Žadatel - fyzická osoba podnikatel 
Žadatel - právnická osoba (statutární orgán PO, osoby s podílem v PO - pokud se jedná o FO) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 



Ministerstvo vnitra jako správce registru smluv 
Rada města  
Zastupitelstvo města 
Výbor pro školství a sport 
Odbor ekonomiky 
Útvar interního auditu a kontroly 
Zástupci poskytovatelem založených nebo zřízených právnických osob nebo právnických osob, v nichž 
má poskytovatel majetkovou účast 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 


