Speciálně pedagogické centrum

Níže uvedené údaje v „Souhlasu s poskytnutím osobních a citlivých údajů“ jsou určeny pro potřeby
Speciálně pedagogického centra. Tyto údaje poskytujete dobrovolně a jejich poskytnutí můžete
odmítnout. Současně Vás však upozorňujeme, že neposkytnutí těchto údajů může mít negativní vliv
na vytvoření podmínek pro přiměřené vzdělávání dítěte/žáka.
Vámi poskytnuté údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ
Jméno, příjmení:
Datum narození:

Rodné číslo:

Státní
občanství:

Adresa bydliště:
Kontaktní adresa, pokud je odlišná od adresy bydliště:
Zákonný zástupce – jméno, příjmení:

Vztah ke klientovi:

Souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních a citlivých údajů:



do matriky SPC1 za účelem jejich statistického zpracování,
ve spisové dokumentaci SPC1 za účelem administrativních úkonů, sociálně-právního
poradenství, provedení diagnostiky, zabezpečení vzdělávání a dalších úkonů dle požadavku
zákonného zástupce

Pokyny pro další označení:
 v případě, že souhlasíte
 v případě, že nesouhlasíte
V případě potřeby mohou být zpracované osobní a citlivé údaje poskytnuty těmto subjektům:

 škole, ve které je dítě žákem,
 jinému školskému, zdravotnímu či sociálnímu zařízení, ve kterém je dítě umístěno,
 dětskému či odbornému lékaři, pokud je dítě v jeho péči,

1

SPC = Speciálně pedagogické centrum
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace
Ibsenova 1, 638 00 Brno
IČ 605 55 998
548 220 231 www.ibsenka.cz

Souhlasím s nahlédnutím do spisové dokumentace subjektu údajů (dítěte), popř. se
seznámením s pracovními postupy a speciálně pedagogickými metodami výuky, které
jsou používány při práci s dítětem pro tyto osoby:

 pracovníky České školní inspekce,
 studenty SŠ, VOŠ a VŠ, vykonávajících odbornou praxi v SPC1,
 ostatním odborníkům z jiných srovnatelných zařízení.
Seznámení výše uvedených osob s dokumentací subjektu údajů (dítěte) bude
provedeno v nezbytně nutné míře a vždy budou tito pracovníci seznámeni se
skutečností, že se jedná o informace podléhající zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů. Studenti, vykonávající praxi v SPC1 jsou vázáni dohodou o
mlčenlivosti.

Souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videozáznamů během činnosti SPC1 za
účelem:

 sledování vývoje dětí,
 publikování poznatků,
 dokumentace postupů

v případech, kdy není možno demonstrovat práci s dětmi

přímo,

 kazuistiky a zpracování diplomové práce,
 publikování fotografií na školních internetových

stránkách nebo propagačních

materiálech SPC1 a školy.
Tento informovaný souhlas uděluji Mateřské škole speciální, základní škole speciální a
praktické škole Ibsenka Brno, příspěvková organizace, se sídlem Ibsenova 114/1, 638 00
Brno, IČO 605 55 998, jejíž součástí je i Speciálně pedagogické centrum.
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Poučení o zpracování osobních údajů
dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zpracovat osobní údaje klienta lze pouze s jeho souhlasem, případně souhlasem zákonného
zástupce. Tímto Vás upozorňujeme na následující skutečnosti:













osobní data budou shromažďována a zpracovávána v rozsahu nezbytně nutném
k zajištění co nejlepší komplexní péče a ke splnění požadavku, se kterým se na SPC1
klient obrátil,
osobní a citlivé údaje se zpracovávají a uchovávají v písemné podobě ve spise
klienta a v elektronické podobě v matrice SPC1,
klient/zákonný zástupce je oprávněn odmítnout poskytnutí osobních údajů,
osobní údaje o klientovi je možné poskytnout další osobě či zařízení pouze po
předchozím písemném souhlasu klienta/zákonného zástupce,
klient se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a odpovídají
skutečnému stavu,
dojde-li ke změně v poskytnutých údajích, které jsou předmětem zpracování,
klient/zákonný zástupce tuto skutečnost oznámí pracovníkům SPC1 v nejbližším
možném termínu, nejpozději při následující návštěvě SPC1,
správcem údajů je osoba, které byl souhlas s jejich zpracováním poskytnut,
zaměstnanci zpracovatele údajů zařazení do SPC1 jsou povinni zachovávat
mlčenlivost i po skončení pracovního poměru,
tento souhlas může být klientem/zákonným zástupcem kdykoliv odvolán.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem si poučení důkladně přečetl/a, údaje v něm uvedené jsou
mi srozumitelné a dle pokynů níže jsem označil další osoby (mimo pracovníky SPC1), které
mohou být seznámeny s osobními a citlivými údaji mými, mého dítěte a účel, pro který lze
pořizovat fotodokumentaci a videozáznam.

V…………………………………………dne …………………………………………………………

………………………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce (klienta)
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