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A. Jméno a kontaktní údaje Správce: 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České.  Adresa: 1. máje 
249/37, 742 35 Odry. Elektronická adresa podatelny: info@cssodry.cz. Identifikátor datové 
schránky: bdsmb8x. IČ: 16628144. DIČ: CZ16628144. 
 

B. Jméno a kontaktní údaje pověřence  

Ing. Milan Jandora – email: milan.jandora@outlook.cz, tel: 602553813 
 

C. Popis porušení zabezpečení osobních údajů:  
 

1. Povaha porušení zabezpečení osobních údajů: 
 
Zveřejňování fotografií a podobizny žáků a videozáznamu bez konkrétního výslovného 
souhlasu dotčených osob (zaměstnanců, žáků případně zákonných zástupců) na sociální síti 
Facebook. 
 

2. Kategorie a přibližný počet dotčených subjektů údajů (pokud je možno uvést): 
 
Cca 100 žáků a zaměstnanců (podobizny fotografie). 
 
 

3. Kategorie a přibližné množství dotčených záznamů osobních údajů (pokud je 
možno uvést): 

 
Okolo 400 fotografií. 
 

D. Popis pravděpodobných důsledků a popis přijatých a navržených 
opatření: 

 
1. Pravděpodobné důsledky vyplývající z porušení zabezpečení osobních údajů: 

 

 Nezákonné zveřejnění fotografie. Možný nesouhlas žáků a případných zákonných zástupců 
zaměstnanců a dotčených osob. 

 V případě, že nějaký žák odvolá souhlas, budete nuceni tyto fotografie všechny projít a vymazat 
a požádat Facebook o výmaz odkazů. Právo být zapomenut. Čl. 17 nařízení (EU) 2016/679. 

 Fotografie žáků jsou osobním údajem a pokud zveřejnění provede škola stává se správcem 
osobních údajů. Pokud zveřejňuje škola osobní údaje na SW a HW prostředcích jiného správce, 
musí být uzavřena zpracovatelská smlouva. Čl. 38 nařízení (EU) 2016/679. Se společností 
Facebook nelze uzavřít zpracovatelskou smlouvu. 

 Netransparentní zabezpečení fotografií společností Facebook a použití obsahů pro 
marketingové účely jiných společností. Zneužití přístupů rodičů a případných občanů na 
Facebook pro reklamní a marketingové účely bez jejich vědomí a souhlasu. (netransparentní 
postupy Facebooku). 

 
 

2. Přijatá a navržená opatření s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních 
údajů.: 
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 Facebook nebude používán pro hromadné ukládání fotografií, ale pouze jako reklamní médium 
pro prezentaci a propagaci školy v rozsahu max 3 fotografií schválených vedením školy, a to 
pouze podobizen osob, které udělili souhlas. Na Facebooku bude proveden odkaz na web 
školy. 

 Hromadné počet fotografií bude sdílen pouze na webových stránkách školy se souhlasem žáka. 

 Vytvoření nového souhlasu školy, který bude předložen všem k odsouhlasení, tak aby se mohl 
žák nebo zákonný zástupce či zaměstnanec vyjádřit samostatně ke každému účelu zvláště. 

 Vzhledem k tomu, že souhlas musí být prokazatelně udělen a v případě potřeby ze strany 
správce doložen a evidován je vhodné udělit souhlas v písemné podobě a evidovat ve složce 
žáka. Seznam udělených souhlasů musí škola doložit.  

 Proškolení zaměstnanců na nejbližším školení Pověřencem o výše uvedených opatřeních. 

 Za zavedení výše uvedených opatření je zodpovědná ředitelka školy. 
 

V:…………………………….     Datum a čas: ………………………. 

 

………………………………………………………..………………………… 
Jméno a podpis osoby, která incident nahlásila 

 

V:………………………….     Datum a čas: ………………………. 

 
………………………………………………………..………………………… 

Jméno a podpis manažera osobních údajů, který incident přijal 
 

E. Vyjádření pověřence, zda je třeba Incident nahlásit dozorovému úřadu a 
subjektům údajů. 

 
Považuji za nutné incident nahlásit dozorovému úřadu a subjektům údajů 

ANO      NE 
(nehodící přeškrtněte) 

 
V:………………………….     Datum a čas: ………………………. 

 
………………………………………………………..………………..………………………… 

Jméno a podpis pověřence 
 

F. Nahlášení incidentu úřadu na ochranu osobních údajů 
Incident jsem nahlásil: 

 

V:………………………….     Datum a čas: ………………………. 

 
………………………………………………………..………………………………..……… 
Jméno a podpis manažera osobních údajů, který incident nahlásil dozorovému úřadu 

 
 

  


