Základní škola Praha 7, Korunovační 8
se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
CITLIVÝCH ÚDAJŮ
Já, pan /paní ……………………………………………………………………………………….……………..……………………………….,
zákonný zástupce žáka / žákyně …………………………………………..……………………… třída …………………..…...…,
dávám souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR se
zpracováním citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo
sociálního znevýhodnění výše uvedeného žáka / žákyně, které jsem škole poskytl/a. Účelem tohoto
zpracování je vedení zdravotnické dokumentace pro účely organizace a zajištění speciálního přístupu
k dítěti, konkrétně evidence Doporučení školského poradenského zařízení, lékařské zprávy odborných
lékařů (např. psycholog, neurolog, psychiatr, apod.), zajištění speciálně-pedagogické péče a
pedagogické intervence.
Dále souhlasím, že před každým vyšetřením v PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) či SPC
(Speciálně pedagogické centrum) škola poskytne informace o žákovi/kyni (formou školního dotazníku)
za účelem vyšetření jeho/jejích aktuálních schopností a dovedností a stanovení tak odpovídající formy
podpory pro žáka/kyni. V případě potřeby, na vyžádání rodičů, poskytne škola informace (formou
zprávy či dotazníku) dalším odborníkům (psycholog, psychiatr, neurolog atd.)
Tento souhlas platí po dobu školní docházky žáka do Základní školy, Praha 7, Korunovační 8.

V ………………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce:

dne ……………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Upozornění:
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si
vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci
samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou
(školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se
souhlasem druhého rodiče

Poučení:
1.
Souhlas fyzické osoby, jejíž osobní údaje správce (škola) zpracovává, je určen pouze pro ty
případy, kdy se nejedná o zákonné zpracování.
2.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů může zákonný zástupce odvolat.

Základní škola Praha 7, Korunovační 8 je správcem osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.korunka.org.
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