Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
Teplice, příspěvková organizace

Zpracování osobních údajů v Pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje
Správcem osobních údajů je Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, (dále jen PPP ÚK).
Zpracování se provádí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
dále jen Nařízení GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, vyhláškou č.
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
Osobní údaje jsou zpracovány z titulu plnění nezbytného zpracování - splnění právní povinnosti,
která se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1, písm. c) a podle čl. 9 odst. 2, písm. h) Nařízení
GDPR.
Osobní údaje se poskytují pro účel:


vyšetření klienta v PPP ÚK, vedení jeho dokumentace (zák. 561/2004 Sb., vyhl. 72/2005
Sb., v platném znění)



realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (zák. 561/2004 Sb., zák.
563/2004Sb., vyhl. 317/2005 Sb., v platném znění)



vedení dokumentace zaměstnanců na osobním oddělení PPP ÚK (zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 586/1992 Sb. o daních
z příjmů; zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění; zákon č. 592/1992 Sb. o
pojistném na veřejné zdravotní pojištění; zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální
zabezpečení; zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění; zákon č. 155/1995 Sb. o
důchodovém pojištění; vyhláška MPSV č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o
důchodovém pojištění; zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení; zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách; nařízení vlády č.
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veř. službách a správě)

Příjemci osobních údajů klientů jsou: školy, školská zařízení, OSPOD, Policie ČR, soudy
Ukládací doba se řídí Zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů v platném znění a Spisovým řádem organizace PPP ÚK.
Klienti, zákonní zástupci klientů, účastníci DVPP, zaměstnanci PPP ÚK a osoby, které jsou v jiném
právním vztahu a poskytují PPP ÚK své osobní údaje ke zpracování, jsou seznámeni se svými
právy:
Právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich doplnění nebo
výmaz, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, vznesení námitek proti zpracování, právo
na podání stížnosti dozorovému úřadu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů v Praze. Souhlas se
zpracováním osobních údajů lze odvolat písemně na tom pracovišti PPP ÚK, kde byl udělen.
PPP ÚK se zavazuje k zavedení všech vhodných technických a organizačních opatření k ochraně
osobních údajů.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Hana Poláková, tel.: 417 535 218, mail: gdpr@pppuk.cz

