
Informace ke zpracování osobních údajů žáků a rodičů 

 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha – Čakovice, IČO: 00638871, se 
sídlem:  
Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 – Čakovice  
zastoupená: Mgr. Věrou Novákovou, ředitelkou  
 
zpracovává osobní údaje žáků a rodičů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – 
General Data Protection Regulation). 
  

1. Správce osobních údajů:  
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha – Čakovice 
  

2. Kontakt na správce osobních údajů: 
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha – Čakovice 
Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 – Čakovice  
Tel.: +420 777 347 289,  
E-mail: sekretariat@sou-cakovice.cz 
ID datové schránky: 9jcuyvm 
 
3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
 

Mgr. Eva Šmídová 
Moore Czech Republic s.r.o. 
Karolinská 661/4 
186 00 Praha 8 
tel.: 731 609 403 
email: : consultant@moore-czech.cz 

 
            

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit v případě, že se domníváte, že 
zpracováváme osobní údaje žáka/rodičů v rozporu s právními předpisy. 
  

4. Účel zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování osobních údajů: 
 
Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností školy vyplývající ze školského 
zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a souvisejících právních předpisů. Dále 
zpracováváme osobní údaje v souvislosti s plněním smluv a poskytováním služeb žákům a 
rodičům (zajištění OV, exkurzí, odborných kurzů, školního stravování atd.) 
  

5. Předávání osobních údajů třetím stranám: 
 
Škola předává osobní údaje třetím stranám v případě, že to ukládá právní předpis nebo 
podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), 

mailto:consultant@moore-czech.cz


soukromým subjektům jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. 
zajištění výuky na dálku nebo předání osobních údajů ubytovateli za účelem realizace akcí 
školy související se vzděláváním). Školní matrika je vedena v systému Edookit a data jsou 
ukládána na servery společnosti EDOOKIT s.r.o., V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha. 
  

6. Práva subjektu údajů (žáků, rodičů): 
 
Subjekt může kdykoliv od správce osobních údajů požadovat:   
 
- informace,  

- přístup k osobním údajům,  

- opravu, doplnění, výmaz,  

- omezení zpracování,  

- námitku zpracování os. údaje,  

- přenositelnost os. údaje atd.  

 

Subjekty osobních údajů se mohou na školu obracet rovněž za účelem odvolání souhlasu se 

zpracováním jejich osobních údajů.  

  
 

 

V Praze dne 2021-09-01 

 

Mgr. Věra Nováková v. r. 

ředitelka SOŠ a SOU, Praha -Čakovice 

 


