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INFORMACE O MONITORINGU ŽÁKŮ A 

ZAMĚSTNANCŮ 

Základní škola Salvátor 
IČO: 600 422 81 

se sídlem: Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí 

za kterou jedná: Ing. Hynek Mikušek, ředitel školy 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka  

IČO: 45211345 

se sídlem: Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí 

za kterou jedná: Mgr. Daniela Miklová, ředitelka školy 

 

na straně druhé 

 

se vzájemně informují ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

takto:  

 

I. 

1.1. Základní škola Salvátor je právnickou osobou, která v rámci své činnosti využívá vnitřní 

kamerový monitorovací systém za účelem zvýšení bezpečnosti a ochrany žáků a zaměstnanců 

školy při vstupu do prostor půdní vestavby ZŠ Vyhlídka, kterou využívá na základě platné 

nájemní smlouvy. 

1.2. Vnitřní kamerový monitorovací systém je umístěn nad dřevěnými dveřmi, které jsou hlavním 

uzamykatelným vstupem do ZŠ Salvátor ve vstupní hale pavilonu družin. Při zmáčknutí 

zvonkového tlačítka u těchto dveří se automaticky sepne obrazovka kamerového systému 

v kanceláři ředitele školy i ve sborovně a zobrazí příchozí osobu. Jsou-li v blízkosti osoby, 

dožadující se vstupu další osoby, jsou na obrazovce tohoto systému zachyceny také. 

1.3. Výše uvedený kamerový monitorovací systém neumožňuje ZŠ Salvátor pořizovat a uchovávat 

záznamy. 

II. 

2.1. Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka je příspěvková organizace, která v rámci své 

činnosti využívá venkovní kamerový monitorovací systém bez záznamu za účelem zvýšení 

bezpečnosti a ochrany žáků a zaměstnanců školy při vstupu do pavilonu družin, školní jídelny 

a na nádvoří školy. 

2.2. Venkovní kamerový monitorovací systém je umístěn  ……… 
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2.3. Výše uvedený kamerový monitorovací systém neumožňuje ZŠ Vyhlídka pořizovat a uchovávat 

záznamy. 

III. 

 

Písemná informace o monitoringu žáků a zaměstnanců se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, pro 

každou stranu po jednom vyhotovení.  

 

 

Ve Valašském Meziříčí 

 

dne _____________ 

 Ve Valašském Meziříčí 

 

dne _____________ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SALVÁTOR 

Ing. Hynek Mikušek 

ředitel školy 

 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, VYHLÍDKA 

Mgr. Daniela Miklová 

ředitelka školy  
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