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Brožura

Školy a správné reakce na žádosti a stížnosti podle
GDPR
GDPR poskytuje osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, řadu práv. Každý subjekt tak má právo např.
na opravu, doplnění, výmaz, omezení zpracování či přenositelnost údajů. Může po správci také vyžadovat
soupis osobních údajů, které o subjektu údajů zpracovává. Jaké náležitosti musí tento soupis obsahovat, přesně
definuje článek 15 GDPR.
Pokud je subjekt údajů nespokojený s tím, jak byla jeho žádost (nebo stížnost) vyřízena, může se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů, popř. na soud. Je proto více než vhodné při vyřizování těchto žádostí postupovat pečlivě, reagovat na
ně včas a způsobem předepsaným v GDPR (zejména uvádět všechny povinné informace) a tento postup řádně
dokladovat, aby bylo možné doložit, že správce postupoval správně a podle GDPR.
Abychom správcům jejich práci co nejvíce usnadnili, připravili jsme odpovědi, souhlasy a ohlášení, které jsou
vzorovou reakcí na nejčastější žádosti subjektů údajů.
S brožurkou získáte:
vzory reakcí na žádosti subjektů údajů,
vzory ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů,
vzory souhlasů se zpracováním osobních údajů,
vnitřní směrnici k ochraně osobních údajů pro školy,
vzor jmenovací listiny pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů,
řešené dotazy z praxe.
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Poradenský servis
Narazíte-li na problém, na který jste v brožurce nenalezli odpověď, je Vám k dispozici odpovědní servis. Prostřednictvím
Zákaznického portálu 24 v záložce Odpovědní servis nám pošlete svůj dotaz a písemnou odpověď od odborníka získáte
nejpozději do 2 týdnů.

Ukázka
Ukázka zpracování textu

Ukázka vzoru

Ukázka řešeného dotazu

Zákaznický portál 24
Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na
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Všechny vzory, které jsou v brožurce uvedeny, máte tak navíc k dispozici i v elektronické podobě. Jen vyplníte a
vytisknete a máte hotovo.
Navíc získáváte přístup k denně aktualizovaným právním předpisům týkajících se osobních údajů.
Oceníte:
portál je aktualizován 24 hodin denně,
plné znění evropského nařízení (GDPR) připravené k tisku,
doplňkové informace na jednom místě.
Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.
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