
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.01 Personální činnosti – zaměstnanci ZVaS, zaměstnanci v projektech, DPP a DPČ v DVPP 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových 
a nenárokových složek platu, zabezpečení podkladů pro zápočet praxe a platové postupy, vedení a aktu-
alizace údajů pro daňové účely. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, výjimka pro citlivé údaje o zdravotním stavu (ZTP): významný veřejný zájem; 
výjimka pro citlivé osobní údaje: plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů 
v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany. 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce); zákon č. 435/2004 Sb. (Zákon o zaměstnanosti); zákon č. 582/ Sb. 
(Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení); zákon č. 48/1997 Sb. (Zákon o veřejném zdravotním 
pojištění), zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách; vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracov-
nělékařských službách a některých druzích posudkové péče. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci, externí zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, titul, osobní číslo, rodinný stav, datum narození, rodné číslo (externisté), adresa trvalého 
pobytu, státní občanství, údaje o zdravotní způsobilosti k výkonu práce – lékařský posudek, změněná pracovní 
schopnost, zdravotní pojišťovna, potvrzení o bezúhonnosti výpisem z rejstříku trestů (pro vybrané profese), 
údaje o dosažené kvalifikaci. 

Příjemci osobních údajů Řídící orgán projektu (monitorovací zprávy projektů). 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Pracovní smlouvy – skartační plán S 45. 

DPP, DPČ – skartační plán S 10. 

Projekty – skartační plán S 15. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.02 Výběr zaměstnanců, výběrová řízení 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Zajištění personálního obsazení, získávání nových pracovníků na uvolněné nebo nově vzniklé pracovní pozice 
zaměstnavatele. 

Právní titul Oprávněný zájem správce osobních údajů. Výjimka pro citlivé osobní údaje: plnění povinností a výkon zvlášt-
ních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení 
a sociální ochrany.  

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného 
zájmu správce. 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žadatelé o zaměstnání, pracovníci v projektech. 

Kategorie osobních údajů Osobní údaje dodané žadatelem (strukturovaný životopis) vč. údajů o zdravotním stavu. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Přijetí: viz personální agenda.  

Nepřijetí: uložení v PC  –  skartační plán S 10 po souhlasu žadatele. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.03 Tvorba referencí, potvrzení 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Získání informací o subjektu osobních údajů v komplexní podobě, jako výstup pro jednání orgánů veřejné 
moci, jako výstup při odchodu pracovníka ze zaměstnání. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 117/1995 Sb. (Zákon 
o státní sociální podpoře), zákon č. 586/1992 Sb. (Zákon o daních z příjmů), zákon č. 435/2004 Sb. (Zákon 
o zaměstnanosti). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žadatelé – zaměstnanci  (včetně bývalých). 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození, další obecné i citlivé osobní údaje  dle požadavků žadatele. 

Příjemci osobních údajů Žadatel. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Bez archivace. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.04 Tvorba posudků 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Získání informací o subjektu osobních údajů v komplexní podobě, jako výstup při odchodu pracovníka ze 
zaměstnání; poskytnutí informací k  řízení vedenému orgány veřejné moci, pracovně právní účely za-
městnanců. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, oprávněný zájem třetí strany. Výjimka pro zpracování citlivých údajů:  

plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva 
v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany. 

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného 
zájmu třetí strany. 

Právní předpis Zákon č. 117/1995 Sb. (Zákon o státní sociální podpoře); zákon č. 586/1992 Sb. (Zákon o daních z příjmů); 
zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce); zákon č. 435/2004 Sb. (Zákon o zaměstnanosti). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstanci (včetně bývalých). 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, obecné a citlivé osobní údaje. 

Příjemci osobních údajů Zaměstnanec, OVM. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán V 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.05 BOZP a PO, evidence úrazů a rychlá zdravotnická pomoc 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování BOZP – údaje o přítomnosti na školeních. 

Kniha úrazů a záznamy o úrazech – zaznamenání všech podstatných údajů o pracovním úrazu v příčinných, 
časových, prostorových a věcných souvislostech včetně jmen svědků. 

RZP: v případě krajní nouze je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů 
subjektu údajů. 

Právní titul BOZP, PO: údaje o přítomnosti na školeních. 

Kniha úrazů a záznamy o úrazech: zaznamenání všech podstatných údajů o školním (pracovním) úrazu 
v příčinných, časových, prostorových a věcných souvislostech včetně jmen svědků. 

RZP: v případě krajní nouze je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů 
subjektu údajů 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce);  vyhláška č. 246/2001 Sb. MV ČR o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru;  nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě, vyhláška 
č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci, externí zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Prezenční listina školení: jméno, příjmení, datum narození. 

Evidence úrazů: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, druh úrazu, druh zranění, zdravotní pojišťovna 
zaměstnance. 

RZP: obecné údaje včetně citlivých vztahujících se ke zdravotnímu stavu. 

Příjemci osobních údajů Kniha úrazů: zdravotní pojišťovny zaměstnance, žáka a školy, Česká školní inspekce, ve vymezených případech 
zřizovatel, inspektorát práce a policie. 

RZP: pracovníci výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.06 FKSP – půjčky, stravenky 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Příspěvky zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, uspokojování jejich kulturních, sportovních, 
zdravotních a jiných potřeb. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Vyhláška č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanec. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, bydliště. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Stravenky: skartační plán S 5. 

Půjčky: skartační plán  S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.07 Testování zaměstnanců na přítomnost nákazy COVID-19 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Zamezení šíření nákazy COVID-19 v době nouzového stavu ČR při pandemické situaci, předcházení dalšího 
šíření onemocnění COVID-19, zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí, prokázání plnění a kontroly plnění 
povinností uložených správci právními předpisy, prokázání nároků správce vůči zdravotním pojišťovnám při 
čerpání finančních prostředků na testování poskytované zdravotními pojišťovnami z fondu prevence. 

Právní titul Splnění právní povinnosti (během povinného testování), oprávněný zájem správce (během vážné epide-
miologické situace nebo u testování na základě smlouvy se zpracovatelem), souhlas (v ostatních případech). 
Výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví. 

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného 
zájmu správce. 

Právní předpis Zákon č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).  

Pro zaměstnance: 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, čas provedení testu a výsledek provedení testu na nákazu COVID-19. 

U výjimky z provedení testování: jméno, příjmení, důvod výjimky z testování na nákazu COVID-19. 

Pro testy hrazené pojišťovnou: číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovna. 

Příjemci osobních údajů Krajská hygienická stanice (v případě hlášení pozitivních testů), zdravotní pojišťovny (v případě nákupu testů). 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování; po dobu nezbytné 
kontroly zpracování plateb a nároků zdravotních pojišťoven subjektů údajů (maximálně 3 roky). 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

20.01 DVPP – přihlášky, tvorba osvědčení (certifikátů) z kurzů, pořádání videokonferencí 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Videokonference: GOOGLE MEET. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

Viz webové stránky zpracovatele. 

Účel zpracování Rozšíření a prohloubení pracovních kompetencí a kvalifikace pedagogických pracovníků na certifikovaných 
kurzech a školeních. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění smlouvy. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon); zákon č. 563/2004  (Zákon o pedagogických pracovnících); vyhláška 
č. 317/2005 Sb.  o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků; zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Účastníci školení, seminářů, kurzů. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, titul, škola, e-mail, telefon, bydliště, datum a místo narození, pracovní pozice účastníka. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Certifikáty, osvědčení: skartační plán S 10. 

Přihlášky: skartační plán S 3. 

Videokonference: po dobu trvání vzdělávací akce, zvukový záznam podle zadání řídícího orgánu projektu. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

20.02 Prezenční listiny kurzů DVPP 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Vytvoření záznamů o účasti pedagogických pracovníků na certifikovaných kurzech, seminářích a školeních. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění smlouvy. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 563/2004  (Zákon o pedagogických pracovnících), vyhláška 
č 317/2005 Sb.  o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Účastníci školení, seminářů, kurzů. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

20.03 Europe Direct ED – projekty 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 837 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Zpracování a vyhodnocení projektů, realizace soutěží a kvízů k propagaci informačního střediska Europe 
Direct České Budějovice podle rámcové smlouvy mezi ZVaS a Zastoupením Evropské komise. 

Právní titul Splnění smlouvy, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, souhlas subjektů údajů (soutěže). 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Účastníci projektů, účastníci soutěží. 

Kategorie osobních údajů Zpracování projektů – zaměstnanci ZVaS: jméno, příjmení, bydliště, číslo občanského průkazu, fotografie, 
životopis (europass). 

Vyhodnocení projektů: dokumentační fotografie. 

Vyhodnocení projektů – prezenční listiny: jméno, příjmení, e-mail, podpis. 

Soutěže: jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefonní číslo. 

Příjemci osobních údajů Řídící orgán – Zastoupení Evropské komise Praha. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: 

rámcová smlouva – projekty A 10,  

soutěže S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

30.01 Mzdová agenda vlastní, příplatky a odměny, srážky – stanovené OVM, exekuce 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Výpočty a výplaty mezd (platů) zaměstnancům nebo pracovníkům na DPP a DPČ, evidence stanovených 
nadtarifních složek platu a kritérií pro jejich udělení, zajištění srážek z platu pro uspokojení nároků jiných osob 
dle rozhodnutí orgánů veřejné moci. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 586/1992 Sb. (Zákon o daních z příjmů), zákon č. 280/2009 
Sb. (Daňový řád), nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, 
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatu ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí, zákon č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících), nařízení vlády č. 222/2010 o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, zákon č. 120/2001 Sb. (Exekuční řád). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci, externí zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, národnost, rodinný stav, číslo účtu, telefon, 
bydliště, zdravotní pojišťovna, osobní údaje rodinných příslušníků, průkaz ZTP-P, insolvenční řízení (osobní 
dotazníky zaměstnanců),  plat a jiné finanční příjmy. 

Příjemci osobních údajů Zdravotní pojišťovny, OSSZ. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán:  

mzdové listy S 45, docházka S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

30.02 Účetnictví vlastní – daňové doklady, karty svěřených předmětů, hmotná odpovědnost 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Evidence majetku a závazků, přírůstků a úbytky aktiv a pasiv, hmotné odpovědnosti a opdpovědnosti za svě-
řené předměty. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail, podpis. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5, S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

30.03 Spisová služba – podatelna 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Jihočeský kraj. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Zajištění odborné správy dokumentů (příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, 
podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení). 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spisové službě); vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí 
zákon o archivnictví a spisové službě. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci, další adresáti a odesílatelé. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, adresa, e-mail, obsah spisu. 

Příjemci osobních údajů Zaměstnanci, další adresáti a odesílatelé. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 10. 

Způsob zpracování Listina (podací deník, evidence  předávání listin), elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

30.04 Poskytování informací podle infozákona 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7. 
IČO: 70890650. 
Ing. Miroslava Nejezchlebová.  
E-mail: gdpr@zvas.cz. 
Telefon: 608 057 836. 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Poskytování informací o příjemcích  veřejných prostředků na základě žádosti nebo zveřejněním. 

Právní titul Splnění právní povinnosti (u povinného zveřejnění informací), splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
(u dobrovolného zveřejnění informací u orgánu veřejné moci a veřejného subjektu), oprávněný zájem třetí 
strany (u žadatelů o poskytnutí informací). 

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu třetí strany. 

Právní předpis Zákon č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím), zákon č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zákon č. 499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spisové 
službě), vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Žadatel o informace, příjemce veřejných prostředků. 

Kategorie osobních údajů U žadatele: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště nebo adresa bydliště a adresa k doručování. 

U příjemce veřejných prostředků: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt. 

U příjmů fyzických osob (příjemců veřejných prostředků) ze závislé činnosti: jméno, příjmení, funkční, 
pracovní či obdobné zařazení, výše veřejných prostředků. 

Příjemci osobních údajů Informace o žadateli: bez příjemce. 

Informace o příjemci veřejných prostředků: žadatel popř. veřejnost. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán A 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

30.05 Administrace webových stránek, správa ICT 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Poskytovatel cloudového úložiště: Active 24, s.r.o, IČO: 25115804. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

Viz webové stránky zpracovatele. 

Účel zpracování Poskytování povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup a nepovinných informací podle 
vlastního uvážení správce. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, oprávněný zájem správce. Subjekt 
údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu 
správce nebo na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), zákon 
č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci, účastníci a lektoři DVPP, účastníci projektů. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, fotografie; u zaměstnanců pracovní telefon, pracovní e-mail. 

Příjemci osobních údajů Veřejnost. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Zaměstnanci po dobu trvání pracovního poměru. 

Projekty: skartační plán S 15. 

Lektoři DVPP: do ukončení akce. 

Způsob zpracování Elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

30.06 Zálohování dat všech PC 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Ochrana dat před ztrátou, poškozením, změnou, zničením, krádeží, zablokováním a neoprávněným použitím. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 181/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti), vyhláška č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpeč-
nosti. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci a klienti (zpracování platů), účastníci seminářů, kurzů, školení. 

Kategorie osobních údajů Subjekty osobních údajů ze všech zálohovaných agend. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5  až S 45. 

Způsob zpracování Elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

30.07 Knihovna 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Zápůjčky knih v majetku správce osobních údajů subjektům osobních údajů. 

Právní titul Splnění smlouvy. Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Vyhláška č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), zákon č. 216/2006 Sb. o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon 
č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě. 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Externí uživatelé, zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, e-mail, telefon. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

40.01 Provozování školícího a rekreačního zařízení Blatnice 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Evidence ubytovaných hostů, vybírání a odvod místních poplatků. 

Právní titul Splnění smlouvy, splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 565/1990 Sb. (Zákon o místních poplatcích). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Ubytované osoby. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, telefon, bydliště. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Technická a organizační  
opatření 

Zamčené dveře, silné heslo PC, záloha denně, archivace 1× ročně. 

Způsob zpracování Elektronicky, listina (návštěvní kniha). 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

40.02 Kamerový systém se záznamem (školící a rekreační zařízení Blatnice, pracoviště České 

Budějovice) 

Správce osobních údajů Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, 
Nemanická 7 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
Telefon: 399 822 721, linka 21 
E-mail: reditel@zvas.cz 
IČO: 70890650 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Zpracovatel Nevyužívá se. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

— 

Účel zpracování Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému. 

Právní titul Oprávněný zájem správce.  

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného 
zájmu správce. 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci, ubytovaní hosté a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (klienti, návštěvy 
atd.). 

Kategorie osobních údajů Podoby a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob. 

Informace poskytované subjektům údajů: prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zazname-
návaného prostoru, včetně identifikace správce a sdělení, kde lze získat další informace. 

Příjemci osobních údajů V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro vedení přestupkového řízení, 
případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Školící a rekreační zařízení Blatnice: 3 dny (72 hodin). 

Pracoviště České Budějovice:  3 dny (72 hodin). 

Počet zapojených kamer Školící a rekreační zařízení Blatnice: 2 

Pracoviště České Budějovice: 2 

Objekty umístění kamer Školící a rekreační zařízení Blatnice: hlavní vchod, parkoviště. 

Pracoviště České Budějovice: vchod, parkoviště za budovou. 

Režim kamer Nepřetržitý provoz. 

Způsob zpracování Elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

90.01 Agenda zpracovatele: Mzdová agenda cizí – smluvní služby (školy, obce, jiné subjekty), 

příplatky a odměny, srážky – stanovené OVM, exekuce 

Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je jiná organizace:  viz Přehled všech správců, pro které je ZVaS zpracovatelem 
mezd. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Viz webové stránky správců osobních údajů. 

Zpracovatel Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, 
Nemanická 7 
IČO: 70890650 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
E-mail: reditel@zvas.cz 
Telefon: 399 822 721, linka 21 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Výpočty a výplaty mezd (platů) zaměstnancům správců nebo pracovníkům na DPP a DPČ pro správce, 
evidence stanovených nadtarifních složek platu a kritérií pro jejich udělení pro správce, zajištění srážek z platu 
pro uspokojení nároků jiných osob dle rozhodnutí orgánů veřejné moci. 

Právní titul Splnění smlouvy, splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 586/1992 Sb. (Zákon o daních z příjmů), zákon č. 280/2009 Sb. 
(Daňový řád), nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vy-
mezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatu ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, 
zákon č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících), nařízení vlády č. 222/2010 o katalogu prací ve 
veřejných službách a správě, nařízení vlády 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, zákon č. 120/2001 Sb. (Exekuční řád). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Zaměstnanci klientů. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození, RČ, státní příslušnost, národnost, rodinný stav, číslo účtu, telefon, bydliště, 
zdravotní pojišťovna, osobní údaje rodinných příslušníků, průkaz ZTP-P, insolvenční řízení (osobní dotazníky 
zaměstnanců), plat a jiné finanční příjmy. 

Příjemci osobních údajů Zdravotní pojišťovny, OSSZ. 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán:  

mzdové listy S 45, docházka S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

90.02 Agenda zpracovatele: Účetnictví cizí 

Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je jiná organizace:  viz Přehled všech správců, pro které je ZVaS zpracovatelem 
účetnictví. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Viz webové stránky správců osobních údajů. 

Zpracovatel Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, 
Nemanická 7 
IČO: 70890650 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
E-mail: reditel@zvas.cz 
Telefon: 399 822 721, linka 21 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Evidence majetku a závazků, přírůstků a úbytky aktiv a pasiv, hmotné odpovědnosti a opdpovědnosti za svě-
řené předměty. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví). 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Klienti. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail, podpis. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5, S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

90.03 Agenda zpracovatele: Europe Direct ED – stáže 

Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je jiná organizace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Branišovská 1645/31a,  
370 05 České Budějovice. 
IČO: 60076658 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů správce 

Mgr. Kateřina Burianová 
E-mail: poverenec@jcu.cz 

Zpracovatel Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, 
Nemanická 7 
IČO: 70890650 
Ředitel: Mgr. Miroslav Pikhart 
E-mail: reditel@zvas.cz 
Telefon: 399 822 721, linka 22. 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů zpracovatele 

Ing. Miroslava Nejezchlebová 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 837. 

Účel zpracování Výkon praxe studenta vysoké školy – stážisty – k naplnění smlouvy uzavřené mezi správcem (Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích) a zpracovatelem (ZVaS České Budějovice). 

Právní titul Splnění smlouvy. 

Právní předpis – 

Kategorie subjektů osob-
ních údajů 

Stážisté. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, studijní obor. 

Hodnocení praxe (tiskopis správce): pracovní kompetence. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů 
v třetích zemích nebo me-
zinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán: 

smlouva A 10, 

hodnocení stážistů S 3. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodo-
vání včetně profilování 

Neprovádí se. 

 


