
 
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ AGENDA ZAMĚSTNANCŮ PC ČT 

 

Účel zpracování 
 

Kategorie subjektů 
 

Kategorie osobních údajů 
 

Doba uchování 
 

 
 
 
 
 
 
 
Personální a mzdová evidence 
zaměstnanců organizace (plnění 
právních povinností organizace jako 
zaměstnavatele uložených mu zákonem 
č. 262/2006 Sb. a právními předpisy 
souvisejícími, zejména v oblasti daňové, 
sociálního zabezpečení, zdravotního 
pojištění atp.) 
 
 

Zaměstnanci organizace (bez ohledu na 
druh pracovní smlouvy) 
 

titul, jméno, příjmení (vč. rodného), 
datum a místo narození, rodné číslo, 
státní příslušnost, rodinný stav, adresa 
bydliště, číslo občanského průkazu/číslo 
pasu, údaje o vzdělání, odborné 
způsobilosti a dalším vzdělávání, údaje o 
předchozích zaměstnáních a praxi, údaje 
o trestní bezúhonnosti, telefon, e-mail, 
podpis 

 
 
 
 
 
 
 
Osobní údaje jsou uchovávány v souladu 
s platnými právními předpisy ČR, 
zejména se zákonem č. 499/2004 Sb. o 
archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a se spisovým a archivačním 
řádem Správce.  
Osobní údaje u jednotlivých aktivit 
uchováváme v souladu se spisovým 
a archivačním řádem organizace.  
 
 
 
 

mzdové údaje, údaje o zdravotní 
pojišťovně, údaje o bankovním spojení, 
údaje o finanční situaci (pobírání 
důchodu, exekuce, oddlužení apod.), 
registrační číslo soukromého osobního 
vozidla a údaje o jeho pojištění 

osobní údaje zvláštní kategorie: 
údaje o zdravotním stavu (pracovní 
neschopnosti, změněná pracovní 
schopnost) 

další údaje související se vznikem, 
trváním a ukončením pracovněprávního 
vztahu, jejichž zpracování vyžadují 
platné právní předpisy 

2. rodinní příslušníci (manžel/ka, děti) 
 

jméno, příjmení, rodné číslo, adresa 
bydliště 
 



 
 

Účel zpracování 
 

Kategorie subjektů 
 

Kategorie osobních údajů 
 

Doba uchování 

Zabezpečování pracovnělékařské péče 
(plnění právních povinností organizace 
jako zaměstnavatele uložených mu 
zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách a předpisy 
souvisejícími) 
 
 

Zaměstnanci organizace titul, jméno, příjmení, datum narození, 
adresa bydliště, pracovní zařazení, 
důvod mimořádné lékařské prohlídky, 
informace o zdravotní způsobilosti, 
event. nezpůsobilosti zaměstnance 
k práci 
 

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu 
s platnými právními předpisy ČR, 
zejména se zákonem č. 499/2004 Sb. o 
archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a se spisovým a archivačním 
řádem Správce.  
Osobní údaje u jednotlivých aktivit 
uchováváme v souladu se spisovým 
a archivačním řádem organizace.  
 

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – AGENDA DVPP 

Účel zpracování 
 

Kategorie subjektů 
 

Kategorie osobních údajů 
 

Doba uchování 
 

Zajištění a vedení evidence dalšího 
vzdělávání (v souladu s § 115 zákona č. 
561/2004 Sb., školského zákona; § 25 a 
násl. zákona č. 563/2004 Sb. 
O pedagogických pracovnících a vyhlášky 
317/2005    Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovníků) 
 

 zájemci a účastníci 
 dalšího vzdělávání 
 

titul, jméno, příjmení, datum 
narození, adresa, telefon, e-mail, 
zaměstnavatel (vysílající organizace), 
podpis, druh diety (v případě akcí se 
stravováním) 
 

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu 
s platnými právními předpisy ČR, 
zejména se zákonem č. 499/2004 Sb. 
o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a se spisovým a archivačním 
řádem Správce.  
Osobní údaje u jednotlivých aktivit 
uchováváme v souladu se spisovým 
a archivačním řádem organizace.  

 

 



 
 
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – AGENDA SOUTĚŽÍ, OLYMPIÁD, PŘEHLÍDEK A DALŠÍCH AKTIVIT 

Účel zpracování 
 

Kategorie subjektů 
 

Kategorie osobních údajů 
 

Doba uchování 
 

Realizace soutěží, olympiád, přehlídek a 
dalších aktivit pro žáky škol s polským 
jazykem vyučovacím jako podpora 
menšinového školství (viz ZL organizace) 
 

Žáci MŠ, ZŠ, SŠ 
 

- jméno a příjmení  

- datum narození  

- adresa trvalého bydliště 

- adresa školy  

- email, telefon 

- zdravotní pojišťovna (exkurze) 

- druh diety (exkurze) 

- výsledky a výstupy v aktivitách 

- souhlas zákonného zástupce v 
případě pořizování fotografií  

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu 
s platnými právními předpisy ČR, 
zejména se zákonem č. 499/2004 Sb. o 
archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a se spisovým a archivačním 
řádem Správce.  
Osobní údaje u jednotlivých aktivit 
uchováváme v souladu se spisovým 
a archivačním řádem organizace.  

 

 

 

 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO POLSKÉ NÁRODNOSTNÍ ŠKOLSTVÍ ČESKÝ TĚŠÍN 
Ostravská 612/21 
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN 
IČO: 63024675 
tel./fax: 558 746 267 
e-mail: info@pctesin.cz 
www.pctesin.cz 
identifikátor datové scshránky: afh2pbr 


