Informace o zpracování osobních údajů pro přijímací řízení
Církevní gymnázium Plzeň, IČO: 40 52 78 67, se sídlem Mikulášské nám. 509/15, 326 00 Plzeň
(dále jen „škola“), zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
„GDPR“) osobní údaje uchazeče, které byly uvedeny do přihlášky ke studiu za účelem
evidence přihlášených, provedení přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. V
případě přijetí a provedení zápisu ke studiu budou osobní údaje zadány rovněž do školní
matriky. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 b), c), e)
GDPR. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu 45 let v případě úspěšného složení
přijímací zkoušky a zahájení studia na škole, v případě neúspěšného složení přijímací zkoušky
budou osobní údaje uchovány po dobu 3 let.
Osobní údaje budou v souladu s právními předpisy upravujícími přijímací řízení ke
středoškolskému vzdělávání předávány Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání, IČ: 720 29
455, se sídlem Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 – Holešovice; České školní inspekci, IČ:
00638994, se sídlem Fráni Šrámka 2319/37, 150 00 Praha 5 – Smíchov; Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy, IČ: 00022985, se sídlem Karmelitská 529/5, 118 00 Praha 1 – Malá
Strana a dalším správním orgánům.
Škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
Pověřence můžete kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@jakubkriz.cz.
Škola jmenovala v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu
osobních údajů. Naším pověřencem je Lexius advokáti s.r.o. odpovědná osoba JUDr. Jakub
Kříž, Ph.D., advokát. Kontaktovat jej můžete poštou na adrese Thákurova 676/3, 160 00
Praha 6 - Dejvice, telefonicky na čísle +420 703 142 855 nebo prostřednictvím e-mailu na
adrese gdpr@lexius.cz.

