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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PPP FRÝDEK-MÍSTEK 

 PRO ZLETILÉ KLIENTY: 

Vážená uživatelko, vážený uživateli našich poradenských služeb, 

věnujte prosím pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování 

Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním těchto osobních údajů v souvislosti se službou, která je 

Vám poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně 

osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů Vám jako tzv. subjektu údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument slouží k Vašemu řádnému 

informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou. 

 

I. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU? 

 
Správcem osobních údajů je: Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem 

Frýdek-Místek, Palackého 130, IČ: 60045922 (dále již v textu označována jako PPP Frýdek-Místek). 

 

II. KDO JE POVĚŘENCEM PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 
 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost  Jobman s.r.o., IČO: 27177726, se sídlem Livornská 449, 109 00 

Praha 10, komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha, e-mail: dpo@dpohotline.cz,, telefon: +420 910 120 377, 

datová schránka: tkyd8fz, kontaktní osoba: Ing. Michal Merta, MBA. 

 

 

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 
PPP Frýdek-Místek jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích 

stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů, osobní údaje Vaše a Vašeho dítěte k těmto účelům: 

 

• Poskytování školských poradenských služeb dle školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a dle navazujících 

školských právních předpisů. 

• Archivace spravovaných osobních údajů, která probíhá v souladu s platnými právními předpisy o archivnictví a 

spisové službě a s navazujícími vnitřními předpisy PPP Frýdek-Místek 

 

IV. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSOU V PPP FRÝDEK-MÍSTEK V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM 

PORADENSKÉ SLUŽBY ZPRACOVÁVÁNY: 
 

(1) OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ KE SPLNĚNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI: 

 
Školský zákon nám v § 28, odstavci 3 o dokumentaci školských zařízení ukládá zjišťovat a vést o dětech, žácích a 

studentech, které jsou v naší péči tyto údaje: 

 

a)  jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi 

přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle 

druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky, 

b)  datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání, 

c)  údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské 

služby nebo vzdělávání, 

d)  údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných 

opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření 

uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, 

e)  označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává, 

f)  jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky 

místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.  
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2) OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU NEZBYTNÉ KE SPLNĚNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI, ALE JSOU VÝZNAMNÉ 

PRO POSKYTNUTÍ KVALITNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY:   

 

• Doplňující informace o Vaší rodině, které jsou významné z hlediska Vašeho vzdělávání  

• Aktuální stav Vaší školní úspěšnosti a výukových obtíží  

• Výskyt specifických obtíží, které mohou být významné pro Vaše vzdělávání  

• Informace o doposud poskytnuté vzdělávací podpoře, jejím efektu a Vašem stanovisku k jejímu dalšímu pokračování 

 

Výše uvedené osobní údaje, které PPP Frýdek-Místek zpracovává nad rámec svých zákonných povinností, získává od 

subjektů údajů na základě jejich dobrovolného souhlasu, jehož součástí jsou informace o účelu a době použití těchto údajů. 

  

V. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění kontinuity našich poradenských 

služeb a možnosti doložení platnosti jejich výstupů. V tomto smyslu je žádoucí uchovávat údaje související s našimi 

službami pro Vaše dítě do doby ukončení jeho vzdělávání. 

 

Dalším účelem, pro který musí být údaje klientů prostřednictvím osobních spisů uchovávány, je archivace osobních spisů 

našich klientů. Tato doba archivace je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a s vnitřními předpisy naší 

organizace na 45 let od posledního vyšetření. 
 

VI. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
V tomto textu popsané osobní údaje jsou zpracovávány v PPP Frýdek-Místek v zabezpečené elektronické i listinné formě. 

Pro ochranu Vašich dat máme nastaveny přísné mechanismy. Všichni naši pracovníci, kteří s osobními údaji mají při své 

práci co do činění, jsou vázáni mlčenlivostí.  

 

VII. POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A ZLETILÝCH KLIENTŮ JAKO SUBJEKTŮ 

ÚDAJŮ VE VZTAHU K VÝŠE POPSANÉMU ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Subjekt údajů má právo: 

- požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů 

- požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají 

- na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení 

- požadovat vymazání osobních údajů, které se daného subjektu údajů týkají, pokud je pro to dán některý z důvodů  

   stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů 

- požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních  

  údajů.  

- získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném  

  formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným    

  nařízením o ochraně osobních údajů 

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů PPP Frýdek-Místek u ředitelky organizace či u pověřence pro ochranu  

  osobních údajů pro PPP Frýdek-Místek 

- podat stížnost dozorovému orgánu, pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v  

  souvislosti s ochranou jeho osobních údajů 

- pokud je zpracování osobních údajů podmíněno předchozím souhlasem subjektu údajů se zpracováním, má právo  

  souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho  

  odvoláním. 

- podat stížnost u dozorového orgánu 

 

 

Prosíme Vás, abyste svým podpisem potvrdili, že jste se s výše uvedenými informacemi seznámili: 

 

Dne: ……………..         

Jméno a příjmení: ……………………………………………...  Podpis: ……………………………. 


