Školské poradenské zařízení SPC
Fričova 199, 274 01 Slaný
tel. +420 774 582 623
SOUHLAS se zpracováním osobních údajů klienta Školského poradenského zařízení SPC
udělený ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona
č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů.
Klient SPC (subjekt osobních údajů):

Příjmení a jméno:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Kontaktní adresa:
Správce osobních údajů: Školské poradenské zařízení SPC, Fričova 199, 274 01 Slaný
Zpracovatel osobních údajů: Školské poradenské zařízení SPC, Fričova 199, 274 01 Slaný
Účel zpracování osobních údajů: Vedení spisové dokumentace klienta pro poradenskou a
terapeutickou činnost.
Způsob vedení dokumentace



písemně / elektronicky
jako záznamový arch vedení žáka (klienta) v SPC + přílohy v rozsahu zpracovávaných údajů

Rozsah zpracovávaných údajů
Údaje o rodině:
 jméno, adresa, datum narození klienta
 jméno, adresa, telefonní kontakt zákonného zástupce/opatrovníka
 sociální záznamy- průkaz ZP, dávky
Údaje zdravotní:




diagnóza postižení, přidružené poruchy
osobní a rodinná zdravotní anamnéza klienta
údaje ze zdravotní dokumentace, týkající se postižení (audiogram, zpráva odborného
lékaře: foniatra, neurologa, a dalších lékařů, zpráva z hospitalizace, druh kompenzačních
pomůcek)
 zdravotnické zařízení, kam klient dochází, adresa, kontakt, jméno příslušného lékaře
Údaje o školním vzdělávání:




školní anamnéza, název a sídlo školy, školského zařízení, kontakty a jména pracovníků školy
počet splněných let školní docházky, ročník, třída
rámcový vzdělávací program; klasifikace, výchovná opatření, hodnocení žáka učiteli včetně
pedagogické diagnostiky, ukázky školní práce
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Údaje z vyšetření:



psychologického, neurologického, speciálně pedagogického
údaje o průběhu terapie, o průběhu konzultace

Doba zpracování a uchovávání údajů



do doby ukončení školní docházky klienta na středním stupni vzdělávání
vyřazená dokumentace je uložena v archivu SPC; s dokumentací se v archivu zachází podle
archivačního zákona

Poskytování osobních údajů jiným subjektům


bude uskutečňováno pouze v zájmu klienta, pro optimální vzdělávání, terapeutickou činnost,
vyšetření

Údaje budou poskytovány formou






zpracovaného Doporučení ke vzdělávání žáka se SVP a podkladů k zpracování individuálního
vzdělávacího plánu (poskytnuto škole, zároveň plnoletému způsobilému
klientovi/opatrovníkovi/zákonnému zástupci klienta), s obsahem je v souladu se stavem
kognitivních schopností prokazatelně seznámen klient po vyšetření.
zprávy z jednání, konzultace; z vyšetření logopedického, psychologického, speciálně
pedagogického (poskytnuto pouze plnoletému způsobilému
klientovi/opatrovníkovi/zákonnému zástupci klienta)
doporučení k zařazení do oboru, k přijímacímu řízení na středním stupni vzdělávání,
k průběhu závěrečných, maturitních zkoušek, pedagogické asistenci

Správce, zpracovatel údajů i ostatní zaměstnanci Školského poradenského zařízení SPC se zavazují





přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům,
jejich změně, k jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití
zpracovávat údaje pouze v rozsahu daném souhlasem
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Povinnost
mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru
povinnosti správce i zpracovatele jsou podrobně uvedeny ve vnitřní Směrnici o ochraně
osobních údajů v SPC, která je součástí Vnitřního řádu SPC a je k nahlédnutí v SPC

Práva subjektu údajů (klienta, opatrovníka, zákonného zástupce klienta)


uvedené subjekty mají kdykoli právo vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zpět.
Učiní tak písemnou formou na adresu Školského poradenského zařízení SPC.
Byl (a) jsem seznámen (a) s obsahem formuláře a rozumím mu.

Námitky: __________________________________________________________________________
Souhlas potvrzen dne: ______________________
Podpis opatrovníka, klienta či zákonného zástupce: ______________________________________
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