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Záznam o činnostech zpracování osobních údajů 

podle čl. 30 Nařízení 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, dále 
jen „GDPR“), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“), 

 

1. Správce: Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o., IČO: 25052241, se sídlem Praha 4 - Chodov, Tomíčkova 2144/1, PSČ 
14800, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45520 (dále jen „Správce“). 

 

2. Kontakt: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 – Chodov. 

 

3. Účel zpracování a právní titul: 

a. agenda studentů a uchazečů o studium – poskytování služeb v rámci činnosti Správce, 

účelem zpracování je provozování soukromé vyšší odborné zdravotnické školy Správcem,  

právním titulem pro zpracování je plnění zákonných povinností Správce, smlouva uzavíraná mezi Správcem a klientem, a dodatkově souhlas 
subjektu; 

b. agenda zaměstnanců a spolupracujících osob, 

účelem zpracování je řádný výkon práv a plnění povinností v rámci pracovně právních vztahů a v rámci uzavřených smluv o spolupráci 
s třetími osobami,  

právním titulem pro zpracování je zákonná povinnost, kterou se pro dané účely rozumí povinnosti vyplývající Správci z obecně závazných 
právních předpisů (zejm. předpisů z oblastí pracovního práva a práva sociálního zabezpečení), smlouva a souhlas subjektu; 

c. provoz Správce, daně a účetnictví (dodavatelé), 

účelem zpracování je řádné plnění práv a povinností Správce souvisejících s provozem Správce (organizačním, administrativním a 
ekonomickým chodem),  

právním titulem pro zpracování je zákonná povinnost, kterou se pro dané účely rozumí povinnosti vyplývající Správci z obecně závazných 
právních předpisů (zejm. předpisů z oblastí daní a účetnictví, předpisů upravujících poskytování finančních služeb, pojištění atp.); 

 

4. Popis kategorií subjektů: 

a. uchazeči o studium, 

b. studenti, 

c. bývalí studenti, absolventi, 

d. uchazeči o zaměstnání/pracovní činnost, 

e. zaměstnanci a jinak spolupracující fyzické osoby nepodnikatelé, 

f. bývalí zaměstnanci nebo jinak spolupracující fyzické osoby nepodnikatelé. 

 

 

5. Popis kategorií osobních údajů: 

a) jméno a příjmení,  

b) rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno,  

c) státní občanství,  

d) místo narození, 

e) místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, 

nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,  

f) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, 

g) údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16 ŠZ, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních 

poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou v souladu s § 16 ŠZ, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského 

poradenského zařízení, 

h) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

i) datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ukončeno, 

j) zdravotní pojišťovna, 

k) kontaktní údaje (kontaktní adresa, mobilní telefon, email, ID datové schránky), 

l) platby školného, 

m) časový rozvrh výkonu odborných praxí (umístění studentů na konkrétní pracoviště v konkrétním čase), 

n) záznam příchodů a odchodů do/z budovy školy, 

o) údaje o zdravotní způsobilosti k výkonu zaměstnání a o případných zdravotních obtížích, které znemožňují výkon tohoto zaměstnání, 

p) záznamy v rejstříku trestů FO. 

 


