
Zpracování scanu otisků prstů žáků 
 
Správce osobních údajů 

Základní škola Dubá 

se sídlem : Dlouhá 113,  471 41 Dubá 

IČO   : 600074731 

 

telefon  :  487 883 951, 731495150 

e-mail   :  maskova@zsduba.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Mašková 

 
Účelem zpracování je – umožnit vstup žákům do prostoru šatem. Osobní údaje subjektů žáků 
jsou zpracovávány na základě souhlasu jejich zákonného zástupce.  
 
Popis kategorií osobních údajů - obraz scanu otisku prstu (z něj ovšem nelze zpětně 
rekonstruovat otisk). 
 
Příjemci osobních údajů – data nejsou předávána a osobní údaje subjektu osobních údajů 
nebudou zpracovávány jinými zpracovateli osobních údajů.  
 
Doba zpracování - osobní údaje jsou zpracovávány po dobu docházky dítěte do ZŠ Dubá nebo 
do odvolání souhlasu zákonného zástupce subjektu s jejich zpracováním. 
 
Technická a organizační bezpečnostní opatření  
- osobní údaje subjektu osobních údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické 
formě a přístup k datům je omezen na osobu zástupkyně ředitelky a ředitelku; 
- v databázi scanu otisku prstů se nebudou používat jméno a příjmení žáka, ale číselný kód; 
- uložené záznamy budou šifrovány (uložení na serveru i uložení ve čtecím zařízení); 

- zaměstnanci školy budou seznámeni se směrnicí a pravidly provozu; 

- žákům bude podána informace o podmínkách provozu. Informaci sdělí třídní učitel na 

začátku školního roku; 

- rodičům bude podána informace o podmínkách provozu a rodiče potvrdí svůj 

souhlas/nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Informaci sdělí třídní učitel na začátku 

školního roku; 

Další informace 
Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů jsou správcem využity výhradně pro interní 

potřebu. Správce neposkytne tyto údaje žádným třetím osobám ani do třetích zemí. 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal záznam, který se 

daného subjektu údajů týká, a správce má povinnost záznam bez zbytečného odkladu 

vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů.   

mailto:maskova@zsduba.cz


Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Luděk Galbavý, LL.M , mobil : 602239174, e-

mail: galbavy@sbou.cz. 

Pokud se zákonný zástupce subjektu údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů  
v souvislosti s ochranou biometrických údajů subjektu údajů, má možnost svá práva uplatnit 
kontaktováním Mgr. Jany Maškové nebo pověřence pro ochranu osobních údajů.  
Zákonný zástupce subjektu údajů má rovněž právo na podání stížnosti u dozorového úřadu.  
. Dozorovým úřadem je v České republice na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz ) 
 
Detailní popis práv subjektu 

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud 

by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se 

opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní 

náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.  

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, 

nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s 

ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení 

důvodů Vás bude správce informovat. 

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů 

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či 

nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace 

zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro 

ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o 

příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu 

Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném 

rozhodování a profilování. 

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly 

získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném 

účelu a další příslušné informace. 

Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto 

dokumentu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu. 

 

Právo na přístup k osobním údajům 

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou 

zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, 

kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu 

uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu 

nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat 

stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o 

tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se 
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použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro 

Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní 

organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat 

tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 


