NA WEBOVÉ STRÁNKY VYVĚSIT nejpozději ke dni 25. 5. 2018:

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov, dále jen „VÚ a SVP, Pšov“, jako správce
osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na VÚ a SVP, Pšov je možné
se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS
ymt8p2i, emailem na adrese a.sava@seznam.cz nebo poštou na adrese Výchovný ústav a
středisko výchovné péče, Pšov, Pšov 1, 441 01 Podbořany. Výše uvedenými způsoby je možné
se v relevantních případech na VÚ a SVP, Pšov obracet za účelem uplatnění práva na přístup k
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku
proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty
údajů na VÚ a SVP, Pšov obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž
za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro VÚ a SVP, Pšov je Dr. Ing. Luboš Sychra, Pracoviště
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1, Telefon: 234
814 303, e-mail: gdpr@msmt.cz

Pro zajištění vedení dokumentace VÚ a SVP, Pšov, v souladu s ustanovením § 28 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů, zpracovává VÚ a SVP, Pšov o dětech následující typy
údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo, datum narození; státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu,
místo přechodného pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu
cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky; číslo občanského
průkazu, číslo zdravotního průkazu a zdravotní pojišťovnu, údaje o zdravotním stavu, údaje o
předchozím vzdělávání dětí, včetně dosaženého stupně vzdělání dětí; datum zahájení vzdělávání ve
škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; údaje o znevýhodnění žáka; rodinný stav
rodičů, telefonní čísla na zákonné zástupce a osoby, které o dítě pečují, údaje o zaměstnání a měsíčním
příjmu zákonných zástupců, kontakty na příslušné OSPODy a jiné spolupracující organizace, údaje o
důvodech umístění dětí do VÚ, údaje o předchozím pobytu v jiném VÚ dětí, údaje o sociální a rodinné
situaci dítěte.

Výše vymezené údaje se dále v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. a zákonem č. 359/1999
Sb. předávají MŠMT, OSZ, OSPOD, ČŠI.

