Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Ružová 91/1, 054 01 Levoča
Informovaný súhlas so zapojením do programu kariérového poradenstva a informácia o spracúvaní osobných údajov
1. Po preštudovaní informácií o účele a spôsobe odborného vyšetrenia a poučení o dôsledkoch môjho súhlasu, súhlasím s účasťou môjho
dieťaťa v programe kariérového poradenstva (skupinové aktivity, diagnostika, individuálne poradenstvo):
Meno a priezvisko:......................................................................................., nar. ...........................................rodné číslo......................................
Bydlisko: ........................................................................................................................................ v zmysle § 2, pís. y); zákona č. 245/2008 Z. z.
Meno rodiča/zákonného zástupcu:.................................................................................................Podpis: ...........................................................
2. Súhlasím v zmysle §11, ods. (6), písm.a),b) ods (7) zákona č. 245/2008 Z.z. a § 13 zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. so
spracúvaním osobných údajov v zmysle čl.6, ods.(1) písm a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov za účelom poskytovania odbornej
starostlivosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.
V ........................................................... dňa .....................................

Podpis rodiča/zák.zástupcu ...............................................................

3. Súhlasím/nesúhlasím (nehodiace sa prečiarknite) s interpretáciou výsledkov vyučujúcemu z dôvodu ich využitia pre optimalizáciu prípravy
dieťaťa pre rozhodovanie v zmysle §14 a §15 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a v zmysle §11 ods.(6) školského zákona
č.245/2008 Z.z.
V ......................................................... dňa .....................................
Podpis rodiča/zák.zástupcu ..............................................................
_________________________________________________________________________________________________________________
Povinné informovanie: Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a
zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných
údajov“).
Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl.12 až 23 všeob. nariadenia
o ochrane údajov, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Vyhlásenie prevádzkovateľa/CPPPaP Levoča: Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým
výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) podnikateľský subjekt: SystemHouse s.r.o.
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo od externej zodpovednej osoby: info@systemhouse.sk, tel. 053/4511653.
V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom médií, je povinné informovanie možné prevziať v
papierovej podobe u Prevádzkovateľa.
Vyhlásenie dotknutej osoby: Dotknutá osoba svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámila so všetkými
informáciami uvedenými v tomto dokumente a znením v čl.12 až 23 všeob. nariadenia o ochrane údajov a § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov.
Uvedené informácie sú pre dotknutú osobu zrozumiteľné a ich obsahu porozumela.
V .............................................................. dňa ...............................................

Podpis rodiča/zák.zástupcu .................................................

Informácia o programe kariérového poradenstva a o spracovaní osobných údajov
►Vyšetrenie pre potreby kariérového poradenstva sa realizuje len s písomným súhlasom rodiča alebo jeho zákonného zástupcu. Cieľom
diagnostiky a poradenskej činnosti pre žiaka na účely kariérneho poradenstva je výber vhodného odboru štúdia na strednej/vysokej škole.
Diagnostikou sa zisťujú profesijné záujmy a profesijná vyhranenosť žiaka, štruktúra inteligencie a štruktúra osobnosti, individuálny intelektový
potenciál (intelektové predpoklady pre dané štúdium/povolanie). Po vyhodnotení testov a dotazníkov je pre každého žiaka vyhotovený profil
osobnej kariéry.
►O výsledku odborného vyšetrenia a priebehu ďalej poskytovanej starostlivosti sú klienti (žiak, študent, rodičia alebo zákonní zástupcovia)
informovaní v osobnom rozhovore.
►Odborné vyšetrenie pre potreby kariérového poradenstva a odbornú starostlivosť je možné odmietnuť bez akýchkoľvek právnych
dôsledkov. Dôsledkom odmietnutia je, že nie je možné dieťa vyšetriť a navrhnúť poskytnúť poradenstvo o ďalšej profesijnej či študijnej
orientácii, zaradenia do určitého typu štúdia a pod. Výhodou vyšetrenia je možnosť dôkladne sa zorientovať v štruktúre psychických vlastností
dieťaťa a prípadná identifikácia možných nežiaducich vplyvov, ako aj návrh profesijnej, študijnej a kariérovej orientácie.
► Na diagnostiku sa používajú diagnostické nástroje, tzv. psychologické alebo špeciálnopedagogické testy, ktoré vychádzajú z odborných
vedeckých princípov platných v psychológii, špeciálnej pedagogike, psychodiagnostike, metodológii a psychometrii.
Osobné údaje zisťované školským zariadením v zmysle§11, ods. (6), písm.a),b) ods (7) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
O klientovi: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, oblasti záujmov, študijné
výsledky
O rodičoch: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt, dosiahnuté vzdelanie, zamestnanie.
Všetky tieto údaje sú prísne dôverné, zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri svojej
činnosti a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu v zariadení podľa zákona § 8 ods. (1), pís. c.) zákona č. 552/2003 o výkone prác vo
verejnom záujme, §3 zákona č. 199/1994 o psychologickej činnosti, §79 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov ako aj § 11 ods. (7)
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). S týmito údajmi sa nakladá podľa uvedených zákonov a bez písomného
súhlasu rodiča dieťaťa alebo jeho zákonného zástupcu nebudú poskytnuté iným osobám a po uplynutí skartovacej lehoty, ktorá je podľa §
5, ods. (3), pís. b.) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 326/2008 20 rokov, budú skartované a zničené.
Odborné vyšetrenie, poradenstvo aj následná odborná starostlivosť je v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
poskytované bezplatne (§ 130, ods. (11), zákona č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon).

IČO : 37945068

č. t. : 0911575799

e – mail : cpppple@cpppple.sk

