INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů: PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. a
PROINTEPO – komplexní rehabilitace s.r.o. (společný správce osobních údajů, dále Centrum
PROINTEPO)
Sídlo správce: Hrubínova 1458, Hradec Králové 500 02, IČ: 25263633, 28819331
Telefon: 495 538 989, e-mail: prointepo@prointepo.org
Pověřenec pro osobní údaje: Mgr. Karolína Váchová, e-mail: vzdelavani@prointepo.org
Pro zajištění vedení dokumentace Centra PROINTEPO, 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, zpracovává Centrum PROINTEPO o
klientech následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi
nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu,
popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo
pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o
předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve
škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o
znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních
poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského
poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích,
které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o
zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.
Výše vymezené údaje se dále v souladu s legislativními ustanoveními předávají
školských poradenským zařízením (SPC a PPP), Magistrátu města HK, Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, České školní inspekci, zdravotním pojišťovnám.
Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup
k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a
způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést
námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje
zpracovávány na základě souhlasu, má právo kdykoli souhlas odvolat. Centrum PROINTEPO
nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné
míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.,
IČO 25263633
Hrubínova 1458, 500 02 Hradec Králové, tel./fax: +420 495 538 989, +420 777 127 239

