
 
 
 

 
 
 
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - směrnice EU - GDPR 

Správce osobních údajů: KORU Hope, z. ú., Martinovská 3168/48, Ostrava – Martinov, 723 00, IČO: 094 07 642, DIČ: CZ094 07 642, ID 
Datové schránky:unfpxxz. Dále jen „Správce“. Subjekt údajů: žák/žákyně.  

Žák/žákyně Jméno: Příjmení: Datum narození: 

Úvodní ustanovení 
KORU Hope, z. ú. spolupracuje jako finanční partner s Moravskoslezským krajem (dále jen MSK) jako příjemcem dotace v projektu 
„Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ (dále jen „projekt“). Období realizace projektu je od 1. 7. 2021 do 30. 11. 2023. 
V rámci tohoto projektu poskytuje KORU Hope, z. ú. Gymnáziu, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkové organizaci, v rámci 
uzavřeného Memoranda o spolupráci tyto služby/činnosti v rámci podpory činnosti školního poradenského pracoviště: školní psycholog, 
speciální pedagog, sociální pedagog, asistent pedagoga, práce s žáky nadanými, práce s konkrétním typem žáka se SVP. 

Účel a právní základ zpracování osobních údajů   
Správce v souvislosti s poskytovanými službami škole zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní 
úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu 
údajů k účelu naplnění předmětu výše uvedené dotace, za předpokladu nakládání s těmito údaji v souladu se směrnicí General Data 
Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679.   
Doba zpracování osobních údajů   
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vztahu vzniklého 
mezi správcem a subjektem údajů v souvislosti s poskytovanými službami   
Kontaktní údaje správce   

 správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedeném výše   
 správce provozuje webové stránky: www.koruhope.cz   

 

Činnost správce osobních údajů v rámci činnosti školního poradenského pracoviště   

Souhlas s poskytováním 
poradenských služeb a informace 

o činnosti a rozsahu 
poskytovaných služeb školního 

poradenského pracoviště    

Souhlas s poskytováním poradenských služeb školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního 
pedagoga, asistenta pedagoga a experta na práci s žáky nadanými, a práci s konkrétním typem žáka 
se SVP, v rámci kterých mohou být zpracovávány osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů žáka získané 
zejména z „doporučení“ poskytnutých příslušným školským poradenským zařízením. Souhlas je udělován jak pro 
individuální poradenství, tak skupinové, jedná se o podporu inkluze formou podpory jednotlivých žáků i tříd (např. 
dobré atmosféry apod.). 
Poradenské služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízeních. Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery.  
Zpracovávané osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů jsou uchovávány po dobu stanovenou zvláštními 
právními předpisy. Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům vyjma situací, 
které ukládá zvláštní zákon. 
Byl jsem poučen, že mám právo: svůj souhlas kdykoliv odvolat, požadovat umožnění přístupu k osobním údajům 
Vašim i vašeho syna/dcery, požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budu domnívat, že osobní 
údaje zpracovávané u školy nepřesné). Potvrzuji, že jsem byl informován o činnosti ŠPP a správce osobních údajů. 

Souhlas žáka/rodiče/ 
zákonného zástupce/zletilého 

žáka  

Souhlasím / nesouhlasím*  s poskytováním poradenských služeb.   
* Zřetelně označte Vaši volbu.   

 

V …………………………………………………. dne ………………………………………… podpis žáka: …………………………………………………………..   

Jméno a příjmení 
rodiče/zákonného zástupce žáka 

 

V ………………………………….. dne …………………………… podpis rodiče/zákonného zástupce: ………………………………………………….. 

 


