
Informace pro rodiče k problematice GDPR 

 

Co je zpracování osobních údajů? 
 
Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo 
soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je 
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, 
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, 
seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 
 

Kdo je správce? 
 
Správcem je subjekt, nerozhodné, jaké právní formy, který určuje účely a prostředky 
zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá.  

Kdo je zpracovatel? 
 
Zpracovatelem je subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji 
zpracovatelské operace. Jinými slovy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce na 
základě pokynů správce.  

 

Na jakých zásadách je obecné nařízení postaveno? 

Zásady lze ve stručnosti shrnout na: 

 zákonnost, korektnost, transparentnost – správce musí zpracovávat osobní údaje na 
základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně a 
korektně, 

 omezení účelu – osobní údaje musí být shromažďovány pro určité a legitimní účely a 
nesmějí být zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely, 

 minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, 
pro který jsou zpracovávány, 

 přesnost – osobní údaje musí být přesné, 
 omezení uložení – osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující identifikaci 

subjektu údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány, 
 integrita a důvěrnost – technické a organizační zabezpečení osobních údajů. 

 

 

 

 



Musím být ke každému zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů? 
 
Nemusí. Zejména tam, kde je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy se subjektem údajů či 
k plnění právní povinnosti, se souhlas se zpracováním osobních údajů neuplatňuje. Souhlas by 
bylo nutné získat pro zpracování, která nelze podřadit pod tato zpracování: 

 zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 
subjektu údajů, 

 zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
 zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 

fyzické osoby, 
 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, 
 zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí 

strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní 
práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. 

 

 
Výklad problematiky zveřejňování fotografií Úřadem na ochranu osobních údajů: 
 
V případech pořizování a zveřejňování reportážních fotografií z činnosti školy (situační záběry 
z vyučování, soutěží, dílen, veřejných vystoupení žáků apod.) se nejedná primárně o 
problematiku ochrany osobních údajů, ale o ochranu soukromí, tj. o postup podle ustanovení § 
84 a násl. občanského zákoníku, která upravují pořizování a používání podobizny. Souhlas se 
zpracováním osobních údajů k „ilustračním“ snímkům tedy není třeba vyžadovat. Získání 
svolení zákonných zástupců dítěte se šířením jeho podoby podle § 85 občanského zákoníku lze 
však zejména v případě zveřejňování detailních záběrů na internetu doporučit. 
 
Jsou-li fotografie zveřejněny v souladu s občanským zákoníkem, není porušením povinností při 
zpracování osobních údajů ani připojení stručných doprovodných informací v tisku či na webu 
školy zveřejněných z důvodu propagace slušného chování a šíření povědomí o vhodných, 
správných a slušných způsobech společenského chování a mezilidských vztahů v rámci školní 
výuky i výchovy mimoškolní.  Jedná se obvykle o kratší zprávy jako např. „Hanička s Evičkou 
nám pomohly vyzdobit třídu.“, „Vojtěch Novák z 8. C získal pěkné druhé místo na chemické 
olympiádě.“ či „Starosta města poděkoval našemu žáku Liboru Novákovi za příkladné chování 
v situaci, kdy na koupališti zachránil tonoucí spolužačku.“ Přirozeně všechny takové popisy 
mohou být doprovázeny fotografií (viz předchozí odstavec). 
 
Obdobnými situacemi mohou být prezentace výrobků a výkresů žáků s uváděním jejich jmen. 
Uvedené informace je nutno vždy formulovat slušně a osobní údaje uvádět v přiměřeném 
rozsahu, přitom zvažovat, zda by současně nemohly zasahovat do soukromí dalších osob. 
Žádostem o úpravu či stažení publikovaných fotografií se škola vždy musí, každopádně již s 
ohledem na výše uvedená pravidla ochrany soukromí, věnovat a posoudit důvody žadatele, proč 
mu konkrétní fotografie vadí.  
 
 



Pokud však škola hodlá zveřejňovat pořízené fotografie s dalšími strukturovanými údaji 
jednotlivých žáků, jejichž zdrojem by zpravidla byla školní matrika, musí získat od zákonných 
zástupců žáků souhlas se zpracováním osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů. Tento souhlas musí škola získat i v případě, že hodlá fotografie dětí 
zveřejňovat na sociálních sítích, které umožňují sledování osob a profilování jejich osobních 
údajů. Zákonné zástupce žáků musí přitom informovat i o rizicích, která pro další zpracování 
osobních údajů i jinými osobami na těchto sítích hrozí.  
 
 
 
Naďa Burianová, pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 
 
Mgr. Irena Ryplová, ředitelka mateřské školy 
 

 

 

 

 Každý občan má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo 
výmaz. 
Každý občan má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 727/27 
Holešovice 
170 00 Praha 7 
IČ: 70837627 
 
Telefon: 234 665 111 
E-mail: posta@uoou.cz  
ID datové schránky: qkbaa2n 
web: www.uoou.cz 

 

 Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech 
záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 
2016/679. 

Správce osobních údajů: Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí 560, Hodkovice nad 
Mohelkou, příspěvková organizace 

Zpracovatel osobních údajů: Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí 560, Hodkovice nad 
Mohelkou, příspěvková organizace 


