V Ostravě, 24.5.2018
Vážení rodiče,
dovolte mi pár slov souvisejících s tím, co jste asi zaznamenali ve zprávách. Od 25. května 2018
nabývá účinnosti nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob
související se zpracováním osobních údajů známé také pod zkratkou GDPR (General Data
Protection Regulation). Toto nařízení obohacuje vám asi známý zákon č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů.
Výše uvedené nařízení EU bylo určeno hlavně pro nadnárodní korporace, které zacházejí s údaji
o klientech různě, avšak dopad je na všechny instituce, školy nevyjímaje a je pro všechny
závazné. Platí také pro zapsané spolky a další organizace.
Našim hlavním cílem a prioritou je výchova a vzdělávání. Tuto funkci máme také zapsanou
v rejstříku, avšak veškeré aktivity, které nevychází z povinné výuky, byly a jsou posuzovány
ve vztahu k poskytovaným údajům a nutným souhlasům z Vaší strany např. i za jednotlivá
zpracování, což je časově velmi náročné (jednorázové akce).
Víte, že škola v současnosti organizuje, spoluorganizuje nebo se podílí na velkém počtu
mimoškolních aktivit, které jsou spojeny s využitím osobních údajů dětí a žáků (organizovaná
doprava, přihlášky do soutěží, zajišťování ubytování, prezentace úspěchů žáků
v elektronických i tištěných mediích, na webu nebo Facebooku školy, popř. další). Veškerá
využití osobních údajů bude nutné zabezpečit a doložit souhlasem zákonných zástupců.
Kromě osobních údajů žáků podléhají souhlasům také fotografie, audiosekvence a
videozáznamy z akcí školy. Problémem je nově také společné fotografování tříd na konci roku,
jelikož se jedná o formu zpracování osobních údajů. Jen stěží si lze představit, jak provádět
evidence těch, kteří se fotografovat mohou a kteří se fotografovat nemohou. Je možné žáky,
kteří mají zakázáno se fotografovat označovat speciálními samolepkami, avšak zde si připadám,
že se přesouváme zpět v historii, kdy určitá část obyvatelstva byla označována hvězdou. Ještě
je alternativa anonymizovat fotografie zakrýváním obličejů nebo se nefotografovat vůbec. Nyní
je třeba si položit otázku: „Chceme, abychom tímto neměli vzpomínky na školní léta svých dětí
nebo svá?“.
Vážení rodiče, milí přátelé, našim cílem je poskytovat vašim dětem adekvátní vzdělání,
vychovávat je v řádné občany a doufáme, že převáží zdravý rozum. Ano, musíme se vypořádat
s ošetřením povinností, která je spojená s „administrativní vojnou“ evidencí. Co bychom ale
určitě nechtěli, je omezit aktivity pro žáky a co vůbec není našim cílem, je obchodovat s údaji.
Jsme zde pro vaše děti, pro vás a pro všechny, kteří mají naší školu rádi a kteří chtějí
participovat na jejím rozvoji.
Jan Veřmiřovský, ředitel školy

