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Poučení o zpracování osobních údajů  

Správce osobních údajů: 

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace 

Právní forma: příspěvková organizace 

Sídlo: Havlíčkova 443, 47001, Česká Lípa 

IČ: 70948801 

Zastoupená: Mgr. Pavlou Šimánkovou (statutárním zástupcem/ředitelkou) 

kontaktní e-mail: poradna@pppcl.cz 

(„Správce“) 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů („Pověřenec“) 

Kontaktní údaje:  

jméno: Bc. Otto Kult 

e-mail: otto.kult@kraj-lbc.cz 

 

 

Správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně 

osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto 

informuje, že pro poskytnutí poradenské služby  na Vaši žádost a následně v souladu 

s vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízení  72/2005 Sb. ve znění vyhl. 197/2016 Sb. a ve znění následných úprav , nebo pro 

účely oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat Vaše 

osobní údaje nebo údaje Vašeho dítěte („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, škola a 

třída dítěte, předchozí průběh jeho vzdělávání, jeho mateřský jazyk, e-mailová adresa a 

telefonní číslo zákonného zástupce nebo zletilého klienta,  dále pak citlivé OÚ (zvláštní 

kategorie OÚ): údaje o zdravotním stavu dítěte, údaje o jeho speciálních vzdělávacích 

potřebách a podpůrných opatřeních s tím souvisejících. 

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel: poskytnutí poradenské služby, a 

to na základě Právního důvodu zpracování. Správce nezpracovává OÚ na rámec zákonem 

daného rozsahu, pokud s tím nevyslovíte písemný souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány 

automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování 

osobních údajů. 

Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Správce patří na základě 

Právního důvodu zpracování škola (mateřská, základní, střední), kterou Vaše dítě navštěvuje, 

dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností. 
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Správce Vás informuje, že nebude předávat Vaše OÚ žádným dalším příjemcům nebo 

zpracovatelům.  

Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu 45 let  dle Zákona o archivnictví a spisové 

službě č. 499/2004 Sb. v platném znění u Správce. Správce Vás informuje, že máte právo 

požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo 

vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), 

že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a 

že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo 

získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením 

GDPR a související legislativou. 

Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, 

jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, jestliže vznesete 

námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti 

automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, jestliže OÚ byly 

zpracovávány protiprávně, jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 

jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.  

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, 

které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě 

oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku 

proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že 

máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 

zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, 

ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném 

souhlasu. 

Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude mít za následek vysoké riziko 

pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu 

údajů. 


