Dodatek ke zpracování dat
Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice, se
sídlem náměstí Republiky 116, 53114 Pardubice, IČ 48161161, stane správcem Vašich osobních údajů.
Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme datum narození žáka, jméno a příjmení žáka, místo
narození žáka, obor vzdělávání, příjmení za svobodna, rodné číslo, státní občanství, školu, třídu žáka,
zkušební předměty, po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů. Tyto údaje zpracováváme
za účelem pro přihlášení k maturitní zkoušce a následné činnosti s tím související. Tyto údaje dále
předáváme subjektům Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV - CERMAT). Z právního titulu
souhlasu evidujeme e-mail žáka, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem ke
komunikaci s CERMATem. Tyto údaje dále předáváme subjektům Centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání (CZVV - CERMAT).

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že
tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat
a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad
na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email
sekretariat@spspas.cz nebo na sídlo naší organizace: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb
Pardubice, náměstí Republiky 116, 53114 Pardubice.

Naše organizace jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů; Ing. Bohuslav Nepovím. V případě
nejasností jej můžete kontaktovat emailem na poverenec@spspas.cz, případně telefonicky +420 773
309 913, případně nás kontaktujte na adrese naší organizace nebo emailem na sekretariat@spspas.cz.

