
  

 
 

PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 

 
 

Já, ………………………………………………………………………………, prohlašuji, že svým podpisem vyjadřuji souhlas 

se zpracováním1 osobních údajů2 a zvláštních kategorií osobních údajů3 dítěte (subjekt údajů) 

………………………………………………………………………………, jehož jsem zákonný zástupce. Osobní údaje se 

zpracovávají pro účely poskytování psychologických a speciálně pedagogických služeb Speciálně 

pedagogického centra dítěti, jeho zákonným zástupcům a škole a školským zařízením, které se podílejí 

na výchově a vzdělávání dítěte, dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 27/2016 Sb. 

Správcem osobních údajů je Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba. Osobní údaje 

dítěte nebudou předávány dalším stranám bez vědomí a souhlasu zákonného zástupce, resp. bez 

souhlasu subjektu údajů po nabytí zletilosti. 

Osobní údaje budou zpracovávány nejdéle po dobu jednoho roku od poskytnutí poslední služby, a 

následně archivovány po dobu 5 let. Poté budou vymazány a skartovány. 

Souhlas je odvolatelný. 

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům. Subjekt údajů má právo na opravu, doplnění 

nebo na výmaz údajů, dále má právo konzultovat s pověřencem4 soulad zpracovávání osobních údajů 

s obecným nařízením. Subjekt údajů má právo se při podezření na porušení ochrany osobních údajů 

odvolat na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce má povinnost ohlašovat porušení zabezpečení 

osobních údajů mj. též subjektu údajů. Ostatní práva a povinnosti subjektu údajů a správce jsou 

uvedeny ve Směrnici školy účinné od 25. 5. 2018 a vyvěšené na webových stránkách školy či na 

vyžádání u správce či pověřence. 

 

 

____________________ 

Místo, datum

                                                           
1 Zpracováním se rozumí shromažďování, používání, konzultace, interpretace a uchovávání osobních údajů. 
Informace jsou uchovávány ve spisové dokumentaci subjektu údajů a v elektronické evidenci. 
2 Osobní údaje jsou veškeré údaje, které umožňují identifikovat subjekt údajů, jako např. jméno a příjmení, adresa 
bydliště, škola. 
3 Jedná se o údaje vypovídající např. o duševním a zdravotním stavu a vývoji dítěte, o sociálně-ekonomických a 
vztahových podmínkách rodiny a o dalších citlivých údajích. 
4 Mgr. Petr Škrobánek 

 

____________________ 

Podpis 


