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Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel dne 2. 2. 2018 Vaše dotazy týkající se zpracování
osobních údajů s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
K Vašim dotazům sděluji následující:
Ad 1.
Učitel je oprávněn vyhlásit známku žáka před celou třídou. Takový úkon však nelze posoudit
jako zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení. Funkcí školy je zajištění
vzdělání a výchovy žáků. V rámci této činnosti dochází též k hodnocení žáků, které musí být
spravedlivé a transparentní. Jedním ze způsobů kontroly hodnocení je právě vyhlašování
známek před celou třídou.
Ad 2.
Posouzení, kdo je zákonným zástupcem žáka, resp. kdo za žáka může udělit souhlas, není
v kompetenci Úřadu. Nicméně v souladu s ustanovením § 966 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, by souhlas uděloval pravděpodobně pěstoun.
Ad 3.
Vystavuje-li škola výrobky svých žáků včetně uvedení osobních údajů tvůrce v prostorech
školy, činí tak v rámci plnění své vzdělávací a výchovné funkce, o zpracování osobních údajů
se nejedná. Stejně bude posouzeno vystavování diplomů žáků. Pokud bude žák s vystavením
diplomu školou souhlasit, poskytne jej, pokud ne, k vystavení nedojde.
Ad 4.
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, stanoví povinnost zaměstnancům absolvovat příslušná školení. Zaměstnavatel je
povinen takové školení zaměstnancům zajistit a umožnit. Osvědčením úředník prokazuje
absolvování povinného školení dle citovaného zákona. Je tedy nutné, aby byl úředník na
osvědčení dostatečně identifikován. Zaměstnavatel je oprávněn předat osobní údaje
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zaměstnance v rozsahu jméno a příjmení, datum narození a místo narození akreditované
vzdělávací instituci v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně
osobních údajů za účelem registrace, absolvování školení a vydání osvědčení, neboť jde
o plnění právní povinnosti.
Ad 5.
Použití portrétní fotografie na výstavě obce nebude posuzováno jako zpracování osobních
údajů a bude se řídit občanským zákoníkem, stejně jako vystavování uměleckých děl, kde se
bude postupovat dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Ad 6.
Předání osobních údajů dědice notáři pro účely dědického řízení ze strany města je možné
posoudit jako zpracování nezbytné ve veřejném zájmu, a to s ohledem na rychlost
a hospodárnost dědického řízení. Je tedy možné tak učinit bez souhlasu dědice v souladu
s článkem 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Ad 7.
Je na rozhodnutí správce, zda bude osobní údaje subjektu údajů evidovat v papírové podobě
či elektronicky. Předání osobních údajů společnosti zajištující technické služby ze strany obce
za účelem splnění požadavku občana (přistavení velkoobjemového kontajneru) je
zpracováním osobních údajů v rámci výkonu zákonných povinností obce, tedy v souladu
s článkem 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Ad 8.
Nastíněné zpracování osobních údajů obcí lze posoudit jako zpracování nezbytné pro plnění
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena
obec dle článku 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Právní titul
dle písm. f) citovaného článku a odstavce nelze použit, neboť jde o orgán veřejné moci při
plnění jeho úkolu. Obec může potřebné informace o občanovi zjistit z dostupných zdrojů,
např. z Centrální evidence exekucí, katastru nemovitostí či insolvenčního rejstříku.
S pozdravem
Mgr. Ladislav Hejlík
vedoucí oddělení konzultací
(podepsáno elektronicky)

2/2

