
verze 2018 

 

 

Základní škola • Trutnov • Komenského 399 

www.zskomtu.cz 
 

 
 

 

  

Oficiální název • Základní škola, Trutnov, Komenského 399 • Ulice • Komenského 399 • Město • 541 01 Trutnov 
IČ 64 20 11 80 • DIČ CZ 64 20 11 80 • Datová schránka • jjsgjv3 • Telefon • 499 811 195 • Mobil • 736 538 170  

E-mail • zskomtu@zskomtu.cz • Internetové stránky • http://www.zskomtu.cz 
 

 

         Strana 1 (celkem 2) 

 

PROHLÁŠNÍ O MLČENLIVOSTI 

1. IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ORGANIZACE 

Název organizace:  Základní škola, Trutnov, Komenského 399 

Identifikační číslo:  64201180  

Sídlo organizace:  Komenského 399, 541 01 Trutnov  

Platnost a účinnost:  od 1. září 2018 po dobu trvání pracovního poměru 

Odpovědná osoba:  Mgr. Petr Horčička 

Pověřenec pro ochranu  Petr Mach, email: general@o-o-d.cz, telefon: +420 722 133 362, Certifikace: 

osobních údajů:  CDPO050801  

 

2. IDENTIFIKACE ZAMĚSTNACE ORGANIZACE 

Jméno a příjmení:  ________________________________________ 

Datum narození:  ________________________________________ 

Trvalé bydliště:  _______________________________________________________________ 

 

3. PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNACE ORGANIZACE 

Vzhledem k tomu, že v rámci výkonu své pracovní náplně přicházím, nebo mohu přicházet do styku 

s osobními údaji jiných subjektů údajů, prohlašuji:  

- že budu zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích i o způsobu jejich zabezpečení; 

- že tyto osobní údaje nezneužiji ve prospěch svůj ani třetích osob; 

- že tyto osobní údaje nevystavím přístupu neoprávněných osob ani nebezpečí jejich ztráty; 

- že výše uvedené povinnosti budu plnit i po skončení mé činnosti u výše uvedené organizace; 

- a že jsem si vědom, že výše uvedená organizace, jsou oprávněni po mně vymáhat případnou hmotnou 

škodu, kterou porušením těchto svých povinností způsobím výše uvedené organizaci, nebo třetím 

osobám. 
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4. POUČENÍ 

Pověřená osoba bere na vědomí, že součástí poučení je závazek podílet se na vedení bezpečnosti informací 

v Organizaci, a to především v oblasti prevence, kdy je třeba hlásit veškeré nakládání s osobními údaji 

subjektů údajů, které není zdokumentováno v „Katalogu osobních údajů“ vedeném Organizací. 

Dále je pověřená osoba povinna hlásit jakýkoliv bezpečnostní incident, a to i takový, který je ve stádiu hrozby, 

neprodleně statutárnímu zástupci Organizace a vynaložit adekvátní úsilí pro to, aby bezpečnostní incident 

nevznikl nebo se nezvětšoval jeho rozsah. 

 

V Trutnově dne ___________________________ 

 

 

 

 _______________________________________________________ 

   datum + jméno a příjmení hůlkovým písmem a podpis pověřené osoby 
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