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POZNÁMKA  

Role definované tímto dokumentem předpokládají, že je bude vykonávat i žena. Avšak z důvodu 
zjednodušení textu jsou použity názvy jednotlivých rolí v mužském rodě. Bude-li danou roli zajištovat 
žena, předpokládá se automatické přechylování názvů jednotlivých rolí bez nutnosti úpravy směrnice. 
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1 MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ PRÁV V OBLASTI OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ NA GYMNÁZIU A JAZYKOVÉ ŠKOLE S PRÁVEM 
STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN 

Na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Zlín je možné se k 
uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím e-mailové adresy 
poverenec.oou@gjszlin.cz, nebo poštou na adrese Gymnázium a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín. 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem 
uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 
zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost 
údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými 
způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na 
základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

mailto:poverenec.oou@gjszlin.cz
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2 POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH  ÚDAJŮ                 
A JEHO ZÁSTUPCE  

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů GJŠ Zlín je  

• Mgr. Dana Stesková,  

tel. č. 577 007 434, email: poverenec.oou@gjszlin.cz, resp. steskova@gjszlin.cz, k zastižení 
v kanceláři č. 523. 

V případě dlouhodobější nepřítomnosti jmenovaného pověřence zastupuje  

• Mgr. Sylva Mikelová,  

tel. č. 577 007 435, email: poverenec.oou@gjszlin.cz, resp. mikelova@gjszlin.cz, k zastižení 
v kanceláři č. 519. 

mailto:poverenec.oou@gjszlin.cz
mailto:poverenec.oou@gjszlin.cz
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3 KOMPETENCE, POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST 
POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

• plní úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), 

• poskytuje informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, 
kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení v oblasti ochrany 
údajů, 

• monitoruje soulad s tímto nařízením, dalšími předpisy v oblasti ochrany údajů a s 
koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, 

• spolupracuje s dozorovým úřadem a působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad v 
záležitostech týkajících se zpracování, 

• zajišťuje ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a 
oznamuje případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektům údajů,  

• vede dokumentaci o všech případech porušení zabezpečení osobních údajů,  

• vede celkovou evidenci záznamů o činnostech zpracování osobních údajů a provádí její 
aktualizaci, 

• vede evidenci souhlasů se zpracováním osobních údajů, 

• řídí proces uplatňování práv subjektů údajů, 

• informuje, radí a vydává doporučení v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, 

řídí kontrolní činnost zaměřenou na zpracování a ochranu osobních údajů. 
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