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osobní údaje: jméno a příjmení 

dítěte, žáka, studenta, datum 
narození, místo trvalého pobytu, 
škola, důvod podání žádosti včetně 
dříve poskytované poradenské 
služby nebo zdravotních obtížích 
účel zpracování: zajištění efektivní 
organizace speciálně 
pedagogického centra 

 
osobní údaje a účel zpracování 

1. Správce údajů, kontaktní údaje 
 

Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 
adresa sídla Veslařská 339/234,637 00, Brno-Jundrov 

ID datové schránky 5yq2q32 

email podatelny info@zslogo.cz 

telefon 517 543 100 

ředitel PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. 
 

Jednou z činností, které vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, 

Veslařská 234, je činnost speciálně pedagogického centra. 
 

2. Pověřenec správce, kontaktní údaje 
 

Mgr. Šárka Jílková, DiS 

Pracoviště MŠMT, Karmelitská 5, Praha 1 118 12 

Telefon: 234 811 105 

e-mail: gdpr@msmt.cz 

 

3. Účel zpracování osobních údajů osoby, která žádá o poskytování poradenských služeb 

ve speciálně pedagogickém centru, a jejího zákonného zástupce; právní základ 
zpracování a právo vznést námitku 

 

3.1 Účel zpracování osobních údajů osoby, která se registruje k podání žádosti o 

poskytování poradenských služeb ve speciálně pedagogickém centru (objednávkový 

systém), a jejího zákonného zástupce; právní základ zpracování a právo vznést námitku 

 

právní základ zpracování osobních údajů 

právo vznést námitku 

 
•právní základ zpracování: oprávněný zájem 
správce 

•oprávněný zájem správce spočívá v zajištění 
optimálního časového harmonogramu při vlastním 
podání žádostí o poskytnutí poradenské služby u 
pedagogických pracovníků speciálně 
pedagogického centra 

•zákonný zástupce dítěte, případně žák může 
vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

mailto:info@zslogo.cz
mailto:gdpr@msmt.cz
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osobní údaje: jméno a příjmení 
zákonného zástupce dítěte, žáka, 
telefonní spojení, 

účel zpracování: zajištění efektivní 
organizace speciálně 
pedagogického centra 

osobní údaje a účel zpracování 

 
 

3.2 Účel zpracování osobních údajů osoby, která podává žádost o poskytování 

poradenských služeb ve speciálně pedagogickém centru, a jejího zákonného zástupce; 

právní základ zpracování, právo vznést námitku 
 

 
 

• osobní údaje: jméno a příjmení 
dítěte, žáka, studenta, datum 
narození, místo trvalého pobytu, 
důvod podání žádosti 

• účel zpracování: identifikace 
osoby, které má být poskytnuta 
poradenská služba 

 
osobní údaje a účel zpracování 

právní základ zpracování osobních údajů 
 

 
• právní základ zpracování: plnění právní povinnosti 
správce 

• speciálně pedagogické centrum povinně používá 
formulář žádosti uvedený v příloze č. 5 vyhlášky 
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 
ve školách a školských zařízeních, v platném znění 

 
 
 
 
 
 
 
 

• osobní údaje: škola, ve které se 
dítě, žák vzdělává 

• účel zpracování: příprava vyšetření 

 

právní základ zpracování osobních údajů 
 

 
• právní základ zpracování: informovaný souhlas 

 
 
 

 

osobní údaje a účel zpracování 

právní základ zpracování osobních údajů 

právo vznést námitku 

•právní základ zpracování: oprávněný zájem 
správce 

•oprávněný zájem správce spočívá v zajištění 
optimálního časového harmonogramu při vlastním 
podání žádostí o poskytnutí poradenské služby u 
pedagogických pracovníků speciálně 
pedagogického centra 

•zákonný zástupce dítěte, žáka může vznést 
námitku proti zpracování osobních údajů 
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osobní údaje a účel zpracování 

 
právní základ zpracování osobních údajů 

právní základ zpracování osobních údajů 

právo vznést námitku 

právní základ zpracování osobních údajů 

právo vznést námitku 

 
 

• osobní údaje: jméno a příjmení 
zákonného zástupce dítěte, žáka 

• účel zpracování: identifikace 
zákonného zástupce osoby, 
které má být poskytnuta 
poradenská služba 

 
 
 

• právní základ zpracování: plnění právní povinnosti 
správce 

• speciálně pedagogické centrum povinně používá 
formulář žádosti uvedený v příloze č. 5 vyhlášky 
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských zařízeních, v platném znění 

 
 
 
 
 
 
 

• osobní údaje: adresa pro 
doručování písemností, 
telefonické spojení, email 
zákonného zástupce dítěte, 
žáka, žáka nebo studenta 

• účel zpracování: identifikace 
zákonného zástupce osoby, 
které má být poskytnuta 
poradenská služba, rychlá a 
efektivní komunikace se 

zákonným zástupce 

osobní údaje a účel 
zpracování 

 
 

 
• právní základ zpracování: oprávněný zájem správce 

• oprávněný zájem správce spočívá v zajištění efektivní 
činnosti speciálně pedagogického centra s využitím 
komunikace se zákonným zástupcem dítěte nebo 
žáka, žáka či studenta 

• zákonný zástupce dítěte, žáka, žák nebo student 
může vznést námitku proti zpracování osobních 
údajů 

 

 

4. Účel zpracování osobních údajů osoby, která žádá o poskytování poradenských služeb 

prostřednictvím mateřské školy nebo základní školy, a jejího zákonného zástupce; právní 

základ zpracování a právo vznést námitku 
 
 
 

• osobní údaje: jméno a příjmení 
dítěte, datum narození, důvod 
podání žádosti 

• účel zpracování: identifikace 
osoby, které má být poskytnuta 
poradenská služba ve formě 
depistáže nebo jednorázové 
metodické podpory základní školy 
nebo mateřské školy 

 
osobní údaje a účel zpracování 

 
 
 

• právní základ zpracování: oprávněný zájem 
správce 

• oprávněný zájem spočívá v organizaci práce 
speciálně pedagogického centra 

• zákonný zástupce dítěte, žáka může vznést 
námitku proti zpracování osobních údajů 
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osobní údaje a účel zpracování 

právní základ zpracování osobních údajů 

právo vznést námitku 

 

• osobní údaje: podpis zákonného 
zástupce 

• účel zpracování: identifikace 
zákonného zástupce osoby, které 
má být poskytnuta poradenská 
služba ve formě depistáže, 
jednorázové metodické podpory 
základní školy nebo mateřské 
školy 

 
 

• právní základ zpracování: oprávněný zájem správce 

• oprávněný zájem správce spočívá v potvrzení vůle 
zákonného zástupce 

• zákonný zástupce dítěte, žáka může vznést 
námitku proti zpracování osobních údajů 

 
 
 
 
 

 

5. Příjemce osobních údajů 
 

Osobní údaje zpracovávané na základě žádosti o poskytování poradenských služeb se nepředávají 

příjemcům. 

 
6. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci 

 
Správce osobní údaje zpracovávané na základě žádosti o poskytování poradenských služeb nepředává 

do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

 
7. Doba, po kterou jsou osobní údaje u správce uloženy 

 
Osobní údaje zpracovávané na základě objednávkového systému 15 let a žádosti o poskytování 

poradenských služeb jsou obsaženy ve spisu dítěte/žáka a jsou u správce uloženy po dobu skartační 

lhůty dle spisového a skartačního řádu, tj. po dobu 10 let. 
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8. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

 
na přístup k 

Vašim osobním 

údajům nebo 

osobním údajům 

Vašeho dítěte 

na opravu Vašich 

osobních údajů 

nebo osobních 

údajů Vašeho dítěte 

na výmaz Vašich 

osobních údajů 

nebo osobních 

údajů Vašeho 

dítěte 

na omezení 

zpracování Vašich 

osobních údajů 

nebo osobních 

údajů Vašeho 

dítěte 

odvolat souhlas se 

zpracováním Vašich 

osobních údajů nebo 

osobních údajů 

Vašeho dítěte 

- informace o tom, 

zda správce 

osobní údaje 

zpracovává 

- jednorázové 

nahlédnutí do 

dokumentace a 

informace o 

zpracování 

osobních údajů 

- poskytnutí kopie 

zpracovávaných 

osobních údajů 

(první kopie, 

kopie poskytnutá 

po delší době 

nebo změně 

zpracování 

osobních údajů 

se poskytuje 

bezplatně; jinak 

se poskytuje za 

poplatek) 

- oprava nepřesných 

nebo doplnění 

neúplných 

osobních údajů 

- právo není 

absolutní, v 

některých 

případech 

(plnění právní 

povinnosti, 

vedení 

správního 

řízení) správce 

osobní údaje 

nemůže 

vymazat 

- označené osobní 

údaje správce 

ukládá, avšak 

jinak je dále, (až 

na výjimky) 

nezpracovává 

- kdykoli, 

- mailem, písemně, 

- zpracování osobních 

údajů do odvolání 

souhlasu je legální 

 
9. Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. 

 
10. Poskytování osobních údajů v případě podání žádosti o poskytování poradenských 

služeb jako zákonný požadavek, povinnost osobní údaje poskytnout. Důsledky 
neposkytnutí osobních údajů 

 
Zákonný požadavek a současně povinnost osobní údaje poskytnou se vztahuje na případy, kdy 

zpracování osobních údajů vyplývá z právního předpisu, tj. z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění. Pokud zákonný zástupce 

dítěte (žáka) tyto osobní údaje neposkytne, správce nemůže následně poskytovat poradenské služby. 

Brno 6. 2. 2023 

PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. 
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