
Poskytování poradenských služeb v ŠPZ 

 

1) Správce osobních údajů: Obchodní akademie Kroměříž 

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

a. Ing. Edita Složilová Michutová, 

b. michutova@oakm.cz, poverenec.oou@oakm.cz 

3) Účelem zpracování osobních údajů je zápis poskytování poradenských služeb v ŠPZ ve 

smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a písemného 

informovaného souhlasu zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků s 

poskytnutím služby. 

4) Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost: 

a.  že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, 

b. subjekt údajů, resp. zákonný zástupce, udělil informovaný a výslovný souhlas se 

zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů - čl. 6 odst. 1 písm. 

a) GDPR a čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. 

5) Kategorie osobních údajů je určena § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

další údaje nezbytné pro vydání zprávy a doporučení dle § 14 a § 15 vyhl. č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění 

účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo 

jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným 

v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

7) Kategorie příjemců osobních údajů: Nezbytné osobní údaje jsou předávány osobám, které 

svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem.  

8) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 
osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 

c. požadovat omezení jejich zpracování, 

d. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 

e. podat stížnost u dozorového orgánu. 

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních 

údajů. 
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