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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 

1. Správce osobních údajů: 
Rada rodičů a přátel umění při Základní umělecké škole Viléma Petrželky, z. s., se sídlem: Edisonova 796/90, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 706 31 549, email: rada.zusvp@seznam.cz,  

zapsaný ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 918 vedenou u Krajského soudu v Ostravě. 

2. Zákonnost zpracování: 
a) vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
b) návaznost na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů, 
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, 
e) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,  
f) souhlas. 

3. Evidované údaje: 
a) jméno a příjmení žáka – evidence přijatých plateb, 
b) datum narození žáka – identifikace přijaté platby (variabilní symbol) – evidence pro účely účetnictví, 
c) jméno a příjmení zákonného zástupce – vedení jmenného seznamu členů spolku, 
d) e-mailová adresa zákonného zástupce – na základě písemného souhlasu, 
e) číslo účtu, ze kterého byla provedena platba – evidence pro účely účetnictví, 
f) fotografický záznam, video záznam, audio záznam z akcí školy – na základě písemného souhlasu, 
g) fakturační údaje smluvních partnerů (fyzických osob) – evidence pro účely účetnictví. 

4. Účel evidence: 
a) příjem členských příspěvků – nutné pro fungování spolku a splnění zákonných povinností vyplývajících 

z právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
b) vedení jmenného seznamu členů spolku, vycházejícího z příjmu členských příspěvků, 
c) vedení účetnictví, 
d) propagace ZUŠ a Rady rodičů – týká se pouze bodu 3.f), 
e) možnost zaslání informací z činnosti RR zákonným zástupcům. 

5. Doba evidence: 
a) po dobu studia žáka na ZUŠ Viléma Petrželky – 3. a), b), c),   
b) v případě údajů nezbytných pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – 10 let, 
c) v případě udělení souhlasu je doba evidence do odvolání souhlasu. 

6. Informační povinnost: 
a) Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný, pokud se nejedná o údaj nezbytný pro splnění 

právní povinnosti, která se na správce vztahuje.  Odvoláním není dotčeno dřívější zpracování. 
b) Subjekt má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu, 

doplnění, popřípadě omezení zpracování. 

7. Povinnost správce vymazat osobní údaje: 
a) v případě, že již nejsou potřebné pro stanovený účel, 
b) subjekt odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod zpracování. 

8. Ostatní 
Údaje jsou využity jen pro účely Rady rodičů. Údaje nejsou zpracovávány automatizovaně. 
V případě dotazů, připomínek týkající se těchto Zásad, či žádostí o poskytnutí informací nebo likvidaci osobních 
údajů dle Zákona lze kontaktovat Radu rodičů pomocí kontaktních údajů uvedených např. na internetových 
stránkách http://www.zusvpetrzelky.cz/rada-rodicu. 

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dne: 25.5.2018 
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