
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 

Agenda: Personální agenda, mzdová agenda, včetně příplatků a odměn 

Správce osobních údajů PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, NERUDOVA 59 

Ředitel: Mgr. Pavel Vácha 
E-mail: reditel@pppcb.cz 
Telefon: 726 975 587 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů 
pro stanovení nárokových a nenárokových složek platu, zabezpečení podkladů 
pro zápočet praxe a platové postupy, vedení a aktualizace údajů pro daňové 
účely, výpočty a výplaty mezd (platů) zaměstnancům nebo pracovníkům na DPP 
a DPČ, evidence stanovených nadtarifních složek platu a kritérií pro jejich 
udělení. 

Právní titul Splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů (zdravotní 
stav): významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce); zákon č. 435/2004 Sb. (Zákon o za-
městnanosti); zákon č. 582/1991 Sb. (Zákon o organizaci a provádění sociálního 
zapezpečení); zákon č. 48/1997 Sb. (Zákon o veřejném zdravotním pojištění), 
zákon č. 586/1992 Sb. (Zákon o daních z příjmů), zákon č. 280/2009 Sb. (Daňový 
řád), nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatu ke 
mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zákon č. 563/2004 Sb. (Zákon 
o pedagogických pracovnících), nařízení vlády č. 222/2010 o katalogu prací ve 
veřejných službách a správě, nařízení vlády 341/2017 Sb. o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, mzda, pracoviště, 
pracovní pozice, zdravotní prohlídka. 

Příjemci osobních údajů Personalista, PaM, zaměstnanec. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 25. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky (prac.smlouva, mzdový výměr, náplň práce). 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 2 

Agenda: Agenda BOZP a PO 

Správce osobních údajů PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, NERUDOVA 59 

Ředitel: Mgr. Pavel Vácha 
E-mail: reditel@pppcb.cz 
Telefon: 726 975 587 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování BOZP – údaje o přítomnosti na školeních; kniha úrazů a záznamy o úrazech – 
zaznamenání všech podstatných údajů o školním (pracovním) úrazu v pří-
činných, časových, prostorových a věcných souvislostech včetně jmen svědků. 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb.  (Školský zákon), zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), 
vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, vyhláška  
č. 246/2001 Sb. MV ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení a datum narození. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán V 10. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 3 

Agenda: Potvrzení, osvědčení, doporučení – organizace, veřejná správa (např. 

soudy, OSPOD, Policie ČR) 

Správce osobních údajů PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, NERUDOVA 59 

Ředitel: Mgr. Pavel Vácha 
E-mail: reditel@pppcb.cz 
Telefon: 726 975 587 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Informování o zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, o zajištění odpo-
vídajících podpůrných opatření; řešení rizikového chování; poskytnutí infor-
mací k  řízení vedenému orgány veřejné moci; získání informací o subjektu 
osobních údajů v komplexní podobě, jako výstup pro jednání orgánů veřejné 
moci. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění úkolů ve veřejném zájmu;  výjimka pro 
zpracování citlivých údajů (zdravotní stav): významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) § 314 (pracovní posouzení), zákon  
č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 109/2002 Sb. (Zákon o výkonu ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
výchovné péči ve školských zařízeních), vyhláška č. 438/2006 Sb. upravující 
podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských 
zařízeních, vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdě-
lávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Klient. 

Kategorie osobních údajů Jméno příjmení, datum narození, bydliště, obsah pedagogické intervence a pů-
sobení, výpis z dokumentace PPP. 

Příjemci osobních údajů Klient, organizace. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 25. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 4 

Agenda: Zpráva, doporučení, potvrzení, výpis z dokumentace – klient 

Správce osobních údajů PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, NERUDOVA 59 

Ředitel: Mgr. Pavel Vácha 
E-mail: reditel@pppcb.cz 
Telefon: 726 975 587 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Umožnění realizace podpůrných opatření v rámci inkluzivního vzdělávání, 
zpracování anamnézy dítěte (žáka) školským poradenským zařízením pro školu, 
získávání informací k  bližší analýze zdravotního stavu a sociálních podmínek, 
získání informací před vyšetřením žáka ve školském poradenském zařízení za 
účelem podpory jeho speciálních vzdělávacích potřeb, přiřazení podpůrných 
opatření vyšetřeným žákům (dětem, studentům), poskytnutí informací o reali-
zování podpůrných opatření v rámci inkluzivního vzdělávání. 

Právní titul Splnění právní povinnosti,  výjimka pro zpracování citlivých údajů (zdravotní 
stav): výslovný souhlas zákonného zástupce nebo zletilého žáka, významný 
veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 109/2002 Sb. (Zákon o výkonu 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o pre-
ventivně výchovné péči ve školských zařízeních),  vyhláška č. 27/2016 Sb. 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a škol-
ských poradenských zařízeních, vyhláška č. 438/2006 Sb. upravující podrob-
nosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Klient. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, obsah pedagogické intervence 
a působení, výpis z dokumentace PPP, diagnóza, anamnéza, návrhy řešení, 
opatření, doporučení na další vyšetření, lékařské zprávy/sdělení, citlivé údaje 
o rodině. 

Příjemci osobních údajů Zákonní zástupci žáků, školy a školská zařízení. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 25. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 5 

Agenda: Zápisy z jednání vč. řešení stížností/pochval 

Správce osobních údajů PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, NERUDOVA 59 

Ředitel: Mgr. Pavel Vácha 
E-mail: reditel@pppcb.cz 
Telefon: 726 975 587 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Přijetí stížnosti nebo podnětu, informování o postupu a řešení stížnosti nebo 
podnětu, zjištění okolností projednávané záležitosti s uvedením závěrů jednání. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění úkolů ve veřejném zájmu;  výjimka pro 
zpracování citlivých údajů (zdravotní stav): významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 563/2004 Sb. (Zákon o peda-
gogických pracovnících), zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon  
č. 109/2002 Sb. (Zákon o výkonu ústavní výchovy),  vyhláška č. 27/2016 Sb., 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a škol-
ských poradenských zařízeních, vyhláška č. 438/2006 Sb. upravující 
podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských 
zařízeních, zákon č. 85/1990 Sb. (Zákon o právu petičním), zákon  
č. 251/2005 Sb. (Zákon o inspekci práce), Obecné nařízení 679/2016, zákon  
č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví,), zákon č. 500/2004 Sb. 
(Správní řád). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Klient, organizace. 

Kategorie osobních údajů Účastníci, obsah jednání, prezenční listina. 

Příjemci osobních údajů Organizace, klient, pracovníci PPP. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5, V 10. 

Způsob zpracování Listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 6 

Agenda: Potvrzení, osvědčení – akreditace 

Správce osobních údajů PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, NERUDOVA 59 

Ředitel: Mgr. Pavel Vácha 
E-mail: reditel@pppcb.cz 
Telefon: 726 975 587 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Rozšíření a prohloubení pracovních kompetencí a kvalifikace pedagogických 
pracovníků na certifikovaných kurzech a školeních. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění smlouvy. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon, zákon č. 563/2004  (Zákon o pedago-
gických pracovnících), vyhláška č. 317/2005 Sb.  o dalším vzdělávání peda-
gogických pracovníků. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Dle požadavku. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození. 

Příjemci osobních údajů Klienti dle zakázky. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz — 

Způsob zpracování Listina, prezenční listina. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 7 

Agenda: Administrace webových stránek 

Správce osobních údajů PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, NERUDOVA 59 

Ředitel: Mgr. Pavel Vácha 
E-mail: reditel@pppcb.cz 
Telefon: 726 975 587 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Poskytování povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup a ne-
povinných informací podle vlastního uvážení školy nebo školského zařízení. 

Právní titul Splnění právní povinnosti, splnění úkolů ve veřejném zájmu, oprávněný zájem 
PPP. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání 
veřejných zakázek), zákon č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k in-
formacím). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Kontaktní údaje. 

Příjemci osobních údajů Veřejnost. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán V 25. 

Způsob zpracování Web. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 8 

Agenda: Zálohování PC, správa ICT 

Správce osobních údajů PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, NERUDOVA 59 

Ředitel: Mgr. Pavel Vácha 
E-mail: reditel@pppcb.cz 
Telefon: 726 975 587 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Opatření na chranu dat před ztrátou, poškozením, změnou, zničením, krádeží, 
zablokováním a neoprávněným použitím. 

Právní titul Splnění právní povinnosti;  výjimka pro zpracování citlivých údajů: významný 
veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 181/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti), vyhláška  
č. 82/2018 Sb.  o kybernetické bezpečnosti. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Klienti. 

Kategorie osobních údajů Veškeré OÚ. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 25. 

Způsob zpracování Elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 9 

Agenda: Tvorba docházkových listů 

Správce osobních údajů PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, NERUDOVA 59 

Ředitel: Mgr. Pavel Vácha 
E-mail: reditel@pppcb.cz 
Telefon: 726 975 587 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Získání podkladů pro výpočet časové mzdy (platu). 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce). 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení. 

Příjemci osobních údajů PaM. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 10 

Agenda: Evidence klientů/činností 

Správce osobních údajů PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, NERUDOVA 59 

Ředitel: Mgr. Pavel Vácha 
E-mail: reditel@pppcb.cz 
Telefon: 726 975 587 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Podklady k umožnění realizace podpůrných opatření v rámci inkluzivního 
vzdělávání, ke zpracování anamnézy dítěte (žáka) školským poradenským 
zařízením pro školu, získávání informací k  bližší analýze zdravotního stavu a so-
ciálních podmínek, získání informací před vyšetřením žáka ve školském 
poradenském zařízení za účelem podpory jeho speciálních vzdělávacích potřeb, 
přiřazení podpůrných opatření vyšetřeným žákům (dětem, studentům), 
poskytnutí informací o realizování podpůrných opatření v rámci inkluzivního 
vzdělávání. 

Právní titul Splnění právní povinnosti;  výjimka pro zpracování citlivých údajů (zdravotní 
stav): významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 109/2002 Sb. (Zákon o výkonu 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o pre-
ventivně výchovné péči ve školských zařízeních),  vyhláška č. 27/2016 Sb., 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a škol-
ských poradenských zařízeních, vyhláška č. 438/2006 Sb. upravující pod-
robnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Klient. 

Kategorie osobních údajů Jméno příjmení, datum narození, bydliště, obsah pedagogické intervence a pů-
sobení, výpis z dokumentace PPP, diagnóza, anamnéza, návrhy řešení, 
opatření, doporučení na další vyšetření, lékařské zprávy/sdělení, citlivé údaje. 

Příjemci osobních údajů Zákonný zástuoce žáka, klient, školy a školská zařízení. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 25. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 11 

Agenda: Kurzy, školení, vzdělávání, poskytování služeb 

Správce osobních údajů PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, NERUDOVA 59 

Ředitel: Mgr. Pavel Vácha 
E-mail: reditel@pppcb.cz 
Telefon: 726 975 587 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Rozšíření a prohloubení pracovních kompetencí a kvalifikace pedagogických 
pracovníků na certifikovaných kurzech a školeních. 

Právní titul Splnění smlouvy, splnění právní povinnosti. 

Právní předpis — 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Dle zakázky. 

Kategorie osobních údajů Jméno příjmení, kontaktní údaje. 

Příjemci osobních údajů Klienti dle zakázky. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán  S 5. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 12 

Agenda: Spisová služba 

Správce osobních údajů PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, NERUDOVA 59 

Ředitel: Mgr. Pavel Vácha 
E-mail: reditel@pppcb.cz 
Telefon: 726 975 587 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Zajištění odborné správy dokumentů (příjem, evidenci, rozdělování, oběh, 
vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve 
skartačním řízení). 

Právní titul Splnění právní povinnosti. 

Právní předpis Zákon č. 499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spisové službě), vyhláška  
č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, další adresáti a odesílatelé. 

Kategorie osobních údajů Jméno a příjmení, adresa, obsah spisu. 

Příjemci osobních údajů Zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, další adresáti a odesílatelé. 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S 10. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 13 

Agenda: Podklady a sdělení třetích stran mající vliv na výstupy 

Správce osobních údajů PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, NERUDOVA 59 

Ředitel: Mgr. Pavel Vácha 
E-mail: reditel@pppcb.cz 
Telefon: 726 975 587 

Pověřenec pro ochranu  
osobních údajů 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb  
školám, České Budějovice, Nemanická 7 
E-mail: gdpr@zvas.cz 
Telefon: 608 057 836 

Účel zpracování Poskytování služeb pedagogicko-psychologické poradny zákonným zástupcům 
žáka či jiným institucím.. 

Právní titul Splnění právní povinnosti;  
výjimka pro zpracování údajů o zdravotním stavu: významný veřejný zájem. 

Právní předpis Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, vyhláška 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných.. 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

Klient PPP, zákonný zástupce. 

Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, rodinná a osobní 
anamnéza (zdravotní stav), diagnóza, další sdělení/vyjádření. 

Příjemci osobních údajů — 

Příjemci osobních údajů  
v třetích zemích nebo  
mezinárodních organizacích 

Ne. 

Lhůty pro výmaz Skartační plán S1 až S25. 

Způsob zpracování Listina, elektronicky. 

Automatické rozhodování 
včetně profilování 

Neprovádí se. 
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