SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ,
dle SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ RADY EU Č. 2016/679 ZE DNE
27. 4. 2016 - GDPR


Klient SPC (subjekt osobních údajů):
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………..
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………



Správce a zpracovatel osobních údajů:
Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace
Elišky Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14



Účel zpracování osobních údajů:
Vedení spisové dokumentace klienta pro diagnostickou, terapeutickou a poradenskou činnost.



Způsob vedení dokumentace:

Písemně / elektronicky;



Rozsah zpracovávaných údajů:
Údaje o rodině:

Jméno, adresa, datum narození dítěte;

jméno, adresa, telefonní kontakt zákonného zástupce;

rodinná anamnéza v souvislosti s obtížemi dítěte
Údaje zdravotní:

Diagnóza postižení, přidružené poruchy;

osobní zdravotní anamnéza dítěte;

údaje ze zdravotní dokumentace, týkající se postižení (audiogram, zpráva: foniatra, neurologa,
dětského lékaře, příp. jiného odborného lékaře, zprávy z hospitalizace, druh kompenzačních pomůcek);

zdravotnické zařízení, kam dítě dochází, adresa, kontakt, jméno příslušného lékaře.
Údaje o školním vzdělávání:

Název a sídlo školy, školského zařízení, kontakty a jména pracovníků školy;

údaj o odkladu školní docházky, počet splněných let školní docházky, ročník, třída;

rámcový vzdělávací program; klasifikace, výchovná opatření, hodnocení žáka, školní práce.
Údaje z vyšetření:

Foniatrického, psychologického, logopedického, neurologického, speciálně pedagogického, příp.
další, které dítě podstoupí na doporučení jiných odborných lékařů.



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 dítěte, pro optimální vzdělávání, terapeutickou činnost, vyšetření.
Údaje budou poskytovány formou:

Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Podkladům pro zpracování individuálně vzdělávacího plánu (škole, MŠ);

Zprávy ŠPZ pro z jednání, konzultace; z vyšetření logopedického, psychologického, spec. pedagogického;

doporučení jiného charakteru: ke školnímu zařazení klienta, odkladu školní docházky, zápisu
do 1. ročníku školy, přijímacímu řízení na středním stupni vzdělávání, k průběhu závěrečných,
maturitních zkoušek
Subjekty, kterým budou údaje poskytovány:

Příslušné školní zařízení, kam dítě dochází;

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE VŽDY PŘEDEM KONZULTOVÁNO S RODIČI.


Správce, zpracovatel údajů i zaměstnanec 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 SMĚRNICE K OCHRANĚ
OSOBNÍCJH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ RADY EU Č. 2016/679 ZE DNE 27.4.2016 – GDPR,
která je součástí Organizačního řádu SPC (k nahlédnutí v čekárně SPC, ředitelství ZŠ a MŠ logopedická, Liberec).



Práva subjektu údajů (klienta, zákonného zástupce klienta):

Zákonný zástupce dítěte, má kdykoli právo vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zpět. Učiní tak písemnou formou.

Zákonný zástupce může požádat o tzv. VÝMAZ dat (která nejsou ze zákona povinná)

§11, §21 – Ochrana práv subjektu údajů, zákona 101/2000 Sb.

Směrnice k ochraně osobních údajů dle nařízení rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 - GDPR
§ 11
(1) Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt informovat o tom, v jakém rozsahu
a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Správce musí subjekt informovat o jeho
právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21.
(2) Správce musí dále subjekt poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné.
…
§ 21
(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu
údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
(3) Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů
právo obrátit se přímo na Úřad.
Speciální souhlas (nesouhlas vyjádřete škrtnutím  ):
 Souhlasím s předáváním informací v rámci týmu odborníků v SPC a v rámci týmu odborníků, kteří individuálně pracují s dítětem ve škole.
 Souhlasím s konzultací zdravotních potíží s foniatrem, dětským lékařem.
 Souhlasím s přítomností studenta SŠ, VOŠ, VŠ vykonávající odbornou praxi v SPC.
 Souhlasím s prezentací kasuistiky, fotodokumentace, videozáznamů, výrobků dítěte v rámci
vzdělávání odborníků (vše bez udání identifikačních údajů).

Byl/a jsem seznámen/a s obsahem formuláře a rozumím mu.
Souhlasím / Souhlasím s výhradami
Výhrady:

Souhlas potvrzen dne:

Podpis:

zákonný zástupce klienta

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů je nutný, bez něj nemůže být dítě vyšetřeno.

