DOTAZNÍK - ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE, DUKELSKÁ 166

V případě otázek s políčky zaškrtněte prosím správnou odpověď, jinak prosím odpověď popište:
1.

Jak Vaše organizace zajišťuje výkon pověřence pro ochranu osobních údajů?
☐ externím poskytovatelem služeb pověřence – fyzickou osobou (OSVČ)
☐externím poskytovatelem služeb pověřence – právnickou osobou – podnikatelem
☐externím poskytovatelem služeb pověřence – zajišťuje jiná škola
☐interním zaměstnancem
jinak – specifikujte prosím:

_________________________________________________________________________

2.

Jaké nejvyšší dosažené vzdělání má Váš pověřenec? V případě pověřence – fyzické osoby
(působící interně či externě) uveďte, prosím, vzdělání pověřence, v případě právnické osoby
uveďte, prosím, vzdělání osoby, která je s Vaší obcí nejvíce ve styku:
☐ vysokoškolské vzdělání (alespoň Bc.) právnického směru
☐ vysokoškolské vzdělání (alespoň Bc.) v oblasti informačních technologií
☐ jiné vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání
☐ středoškolské vzdělání

3.

Vykonává pro Vaši organizaci pověřenec (ať již právnická či fyzická osoba) nějakou další
činnost, resp. zajišťuje i jinou agendu?
Jakou (prosím specifikujte):

nevykonává
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4.

Absolvoval Váš pověřenec nějaké kurzy nebo započal nějaké vzdělání v oblasti ochrany
osobních údajů od 25. 5. 2018 doposud?
Počet kurzů: ___2_______
Odhadovaný celkový počet hodin strávených dalším vzděláváním (vč. kurzů) do konce roku
2019: ____10_____

5.

Kolik účelů zpracování osobních údajů vedete v záznamech o činnostech zpracování ve smyslu
čl. 30 odst. 1 GDPR?
Uveďte počet: ________________

6.

Jak Vaše organizace zajišťuje vedení mzdové agendy?
☐ externím poskytovatelem služeb – fyzickou osobou (OSVČ)
☐ externím poskytovatelem služeb právnickou osobou – podnikatelem
☐ interním zaměstnancem
☐ jinak (specifikujte):

_________________________________________________________________________
☐ Podílí se na této činnosti nějak Váš pověřenec, případně nějaká fyzická osoba pro něj pracující
☐ (mimo samotného výkonu činnosti pověřence)?

☐ ano

☐ ne

V případě odpovědi ano - jak? (specifikujte):

_________________________________________________________________________

7.

Jak Vaše organizace zajišťuje vedení účetnictví?
☐ externím poskytovatelem služeb – fyzickou osobou (OSVČ)
☐ externím poskytovatelem služeb právnickou osobou – podnikatelem
☐ interním zaměstnancem
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☐ jinak (specifikujte):

_________________________________________________________________________
Podílí se na této činnosti nějak Váš pověřenec, případně nějaká fyzická osoba pro něj pracující
(mimo samotného výkonu činnosti pověřence)?

☐ ano

☐ ne

V případě odpovědi ano – jak? (specifikujte):

_________________________________________________________________________

8.

Jak Vaše organizace zajišťuje výkon služby v oblasti IT?
☐ externím poskytovatelem služeb – fyzickou osobou (OSVČ)
☐ externím poskytovatelem služeb právnickou osobou – podnikatelem
☐ interním zaměstnancem
☐ jinak (specifikujte): ___________________
Podílí se na této činnosti nějak Váš pověřenec, případně nějaká fyzická osoba pro něj pracující
(mimo samotného výkonu činnosti pověřence)?

☐ ano

☐ ne

V případě odpovědi ano – jak? (specifikujte):

_________________________________________________________________________

9.

Školení ve věcech ochrany osobních údajů pro zaměstnance Vaší organizace bylo realizováno:
☐ pověřencem pro ochranu osobních údajů
☐ externí společností
☐ zaměstnanci byli pouze seznámeni se směrnicí na ochranu osobních údajů
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☐ kombinací výše uvedených způsobů
☐ jinak (specifikujte):

_________________________________________________________________________

10. Jak často probíhají osobní konzultace pověřence v sídle Vaší organizace jako správce (průměr
za poslední 3 ukončená čtvrtletí):
☐ méně než 1x čtvrtletí
☐ nejvýše 2x za čtvrtletí
☐ alespoň 1x měsíčně
☐ alespoň 1x týdně
☐ více jak 1x týdně
☐ jinak, prosím specifikujte: ___________________
Odhadněte, prosím, počet hodin, který měsíčně Váš pověřenec stráví při řešení otázek
týkajících se zpracování osobních údajů u Vaší organizace: _______3__________

11. Kolik žádostí subjektů údajů o přístup k osobním údajů, omezení zpracování, výmaz údajů,
uplatnění práva na přenositelnost či námitek proti zpracování podle čl. 15 až 21 GDPR řešil Váš
pověřenec od 1.1.2019 do 31.7.2019:
Uveďte, prosím, celkový počet: _________0____________

12. Jaké údaje o pověřenci jsou zveřejněny na webových stránkách Vaší organizace:
☐ jméno a příjmení
☐ e-mail
☐ telefon – pevná linka
☐ telefon mobilní
☐ jiné (specifikujte): kontaktní a korespondenční adresa
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