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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále také 
Nařízení) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění (dále také 
Zákon): 
 
jsem informován/a, že v souvislosti s poskytováním poradenské služby školským poradenským 
zařízením PPP a SPC Vysočina (dále také „Organizace“), v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., 
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném 
znění, je tato Organizace povinna zpracovávat tyto osobní údaje: 
 
 údaje související s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců klientů (jméno, příjmení, bydliště, 

kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu organizace se zákonným zástupcem, další 
údaje nezbytné např. pro stanovení vhodných podpůrných opatření); 

 údaje související s identifikací klienta a stanovení odborných závěrů vyšetření, nastavení vhodných 
výchovně vzdělávacích podmínek, reedukace atd. (datum narození, místo narození, státní příslušnost, 
kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní 
rozhodnutí vztahující se k přidělení dítěte do výchovy, nutné zdravotní údaje, informace o škole, 
školském zařízení apod.); 

 údaje poskytnuté školou či školským zařízením; 
 odborné zprávy a případné další informace, které Organizaci předá zletilý klient či zákonný zástupce. 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem s poskytování poradenské služby školským 
poradenským zařízení v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. 

Jsem informován/a, že tyto osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v souladu se spisovým a 
skartačním řádem Organizace po dobu 20 let od dosažení zletilosti klienta. 

Beru na vědomí, že Organizace je oprávněna předávat osobní údaje těmto zpracovatelům: 
 České školní inspekci 
 pracovníkům revizního orgánu MŠMT v souladu s jejich činností v rámci revize v souladu s § 16b 

školského zákona 
 příslušné škole/školskému zařízení, kde se klient vzdělává  
 příslušným orgánům státní správy a samosprávy 

a to za účelem 
 jejich kontrolní a revizní činnosti (prováděné v souladu s platnou legislativou) 
 nastavení doporučených podpůrných opatření pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných v souladu s § 16 – 19 školského zákona, 
v platném znění 

 

Jsem informován/a o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů není možné 

poskytnout poradenské služby v souladu platnou právní úpravou. 
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Souhlasím, aby na základě Nařízení a v souladu se Zákonem zpracovala Organizace tyto osobní 
údaje: 
 
 údaje souvisejí s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců klientů v souladu se zákonem (jméno, 

příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu organizace se zákonným 
zástupcem, další údaje nezbytné např. pro stanovení vhodných podpůrných opatření), 

 údaje související s identifikací klienta a stanovení odborných závěrů vyšetření, nastavení vhodných 
výchovně vzdělávacích podmínek, reedukace atd. (datum narození, místo narození, státní příslušnost, 
kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní 
rozhodnutí vztahující se k přidělení dítěte do výchovy, nutné zdravotní údaje, informace o škole, 
školském zařízení apod.), 

 údaje poskytnuté školou či školským zařízením,  
 odborné zprávy a případné další informace, které Organizaci předá zletilý klient či zákonný zástupce, 
za účelem poskytování poradenské služby školským poradenským zařízení v souladu s vyhláškou 
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 
v platném znění. 

 
Souhlasím, že tyto osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v souladu se spisovým a 
skartačním řádem Organizace po dobu 20 let od dosažení zletilosti klienta. 

Souhlasím, že Organizace je oprávněna předávat osobní údaje těmto zpracovatelům: 
 České školní inspekci 
 pracovníkům revizního orgánu MŠMT v souladu s jejich činností v rámci revize v souladu s § 16b 

školského zákona 
 příslušné škole/školskému zařízení, kde se klient vzdělává 
 příslušným orgánům státní správy a samosprávy 

a to za účelem 
 jejich kontrolní a revizní činnosti (prováděné v souladu s platnou legislativou) 
 nastavení doporučených podpůrných opatření pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných v souladu s § 16 – 19 školského zákona 
v aktuálním znění 

 
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 

 mít přístup k osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení), 

 požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 

 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, 

 na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

 na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 

 odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 

 podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 
 
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím 
s ním. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem. 

Jméno klienta:    Jméno zákonného zástupce:     

V     dne   podpis:  


