Informace o zpracovávaných údajích
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4. Pracovník BOZP - smluvní,
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Osobní údaje

Jméno a kontaktní údaje
správce: Základní škola, Jičín,
Poděbradova 18, Poděbradova
18, 506 01 Jičín IČO: 75019485
zastoupená: Mgr. Michaelou
Štálovou, ředitelkou školy
tel.: 493 531 278
email: skola@3zs.jicin.cz

Subjekt
údajů

Účel zpracování

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Mgr. Martin Hlava, zaměstnanec Města Jičín
zařazený do Městského úřadu Jičín,
Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
tel.: 493 545 110
mobil: 737 269 884
email: poverenec@mujicin.cz

kategorie příjemců
(včetně zahraničních
subjektů)

Informace o
případném
předání do třetí
země

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

evidence v knize
úrazů

nepředává se

10 let

nepředává se

10 let

1. Evidence úrazů v knize úrazů
Jméno a příjmení
Datum narození
Popis úrazu
Popis události, při které k úrazu došlo
Datum úrazu
Místo úrazu
Kým byl úraz ošetřen

žák,
zaměstnanec
žák,
zaměstnanec
žák,
zaměstnanec
§ 29 odst. 2 a 3 ŠZ
žák,
§ 1 vyhl.
zaměstnanec
č.64/2005 Sb.
žák,
Zákon 262/2006
zaměstnanec
Sb.
žák,
zaměstnanec
další osoba

Další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu

žák,
zaměstnanec,
další osoba

2. Záznam o úrazu

úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole nebo školském
zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů
nebo
žák,
smrtelný úraz, smrtelný úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí
zaměstnanec
takové poškození zdraví, které by způsobilo smrt po úrazu nebo na
jehož následky žák, zaměstnanec zemřel nejpozději do jednoho roku od
vzniku úrazu

§ 2 a 3 + Příloha
vyhlášky
č. 64/2005 Sb.
§2 a 4 + příloha
vyhlášky č.
64/2005 Sb.
Zákon 262/2006
Sb.

3. Lékařská zdravotní prohlídka zaměstnance (vstupní, periodická,
mimořádná)
Zdravotní dokumentace
Datum narození
Místo trvalého pobytu

zaměstnanec

Jméno a příjmení

zaměstnanec

zaměstnanec
zaměstnanec

§ 2 a 3 + Příloha
vyhlášky
č. 64/2005 Sb

4. Pracovník BOZP (smluvní)
Školení zaměstnanců

Jméno, příjmení

na základě
smluvního
ujednání,
Zákon 262/2006
zaměstnanec
Sb.
Zákon 133/1985
Sb.,
o požární ochraně

nepředává se

