Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Žádost o poskytnutí poradenské služby žáku školním poradenským
pracovištěm (zákonný zástupce žáka)
Já, níže, podepsaný vyjadřuji tímto souhlas s poskytováním podpůrných opatření mému
synovi/dceři školním poradenským pracovištěm Střední školy zemědělské a přírodovědné
Rožnov pod Radhoštěm.

Důvod:
specifické poruchy učení nebo chování (doporučení ŠPZ, PPP)
nepříznivého zdravotního stavu (lékařská zpráva)
jiný důvod

Příjmení a jméno žáka:
Rok narození:
Bydliště:
Telefon, e-mail:
Příjmení a jméno zákonného zástupce žáka:
Telefon a email zákonného zástupce žáka:

Byl/a jsem informován/a o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, zejména o
změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření.
Byl/a jsem informován/a o organizačních změnách, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním
podpůrných opatření.
Byl/a jsem informován/a o vydání a obsahu dokumentu Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při
poskytování poradenských služeb ŠPP.
Podpisem zároveň stvrzuji, že jsem poskytnutým informacím porozuměl.

……………………………….
Dne

…………….……………………………

………………………………………

podpis zákonného zástupce

podpis nezletilého žáka

Součástí žádosti je vyplněný formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů – výchovné poradenství
(zák. zástupce).

Souhlas se zpracováním osobních údajů – výchovné poradenství (zák. zástupce)
(podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen souhlas)

Správce údajů: (dále jen SŠZePř Rožnov)
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570,
Rožnov pod Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390-1; info@szesro.cz; číslo datové schránky
ID: 9e9xkv8
Já, níže podepsaný/á, uděluji výslovný a informovaný souhlas SŠZePř Rožnov ke zpracování osobních
údajů mého syna/dcery za účelem poskytnutí poradenských služeb mému synu/ dceři výchovným
poradcem, psychologem, speciálním pedagogem, asistentem pedagoga, metodikem prevence.
Jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů získaných zejména z „doporučení“ poskytnutých
příslušným školským poradenským zařízením.
SŠZePř Rožnov zpracovává osobní údaje i zvláštní kategorie osobních údajů v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb. (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 syna/dcery + dobu stanovenou zvláštními právními předpisy
a Skartačním plánem SŠZePř Rožnov.
Při zpracování osobních údajů u SŠZePř Rožnov nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož
základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů
subjektu. Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům vyjma
situací, kdy tak ukládá zákon.
Máte právo:
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních
údajů,
b) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašeho syna/dcery,
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje
zpracovávané u SŠZePř Rožnov jsou nepřesné),
d) požadovat vymazání osobních údajů Vašeho syna/dcery, popř. požadovat omezení jejich
zpracování,
e) podat stížnost u dozorového orgánu.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči SŠZePř Rožnov uplatňujte písemně
cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod
Radhoštěm 756 61; tel. 571 654 390 -105; poverenec@szesro.cz

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas* se zpracováním osobních údajů mého syna/dcery pro
shora uvedené účely a jmenovitě vyjadřuji
 souhlas

 nesouhlas

s účelem zpracování uvedeným výše

* nevyplnění pole pro souhlas/nesouhlas se považuje za NESOUHLAS.
Příjmení a jméno žáka:

………………………………..………………………………….

Příjmení a jméno zákonného zástupce: ……………………………………..…………………………….
Podpis zákonného zástupce:
……………………………………..…………………………….
V ………………………………………………………………………………. dne ……..……………………………

