Záznam o činnostech – Dětský diagnostický ústva, středisko výchovné péče a základní škola, Liberec
Činnosti
1. Přijetí dítěte do zařízení na základě
rozhodnutí soudu
2. Průběh pobytu
3. Ukončení pobytu
4. Dokumentace
5. Úrazy
6. Předání organizacím a institucím dle
zákona
7. Audiovizuální systémy
8. Prezentace školského zařízení
9. Školy v přírodě, prázdninové tábory
10. Kroužky
11. Zaměstnanci - psychická způsobilost
12. Nezletilí cizinci bez doprovodu

Osobní údaje

Subjekt
údajů

Účel zpracování

Popis
technických
opatření

Jméno a kontaktní údaje správce: Dětský
diagnostický ústav, středisko výchovné péče a
základní škola, Liberec. U Opatrovny 3,
Liberec e-mail: info@ddu-liberec.cz
tel.: 485341102

Jméno a kontaktní údaje pověřence:
Luboš Sychra; e-mail: gdpr@msmt.cz; tel: 234814303

Popis bezpečnostních
a organizačních
opatření

Informace o
případném předání do
třetí země

Kategorie příjemců (včetně
zahraničních subjektů)

Dr. Ing.

Plánovaná lhůta pro výmaz

1. Přijetí dítěte do zařízení na základě rozhodnutí soudu
jméno a příjmení

trvalý pobyt, bydliště

dítě, zákonný
zástupce

§5 zákona č. 109/2002
Sb., §18 písm. d) bod 4
zákona č. 326/1999 Sb.

dítě, zákonný
zástupce

§5 zákona č. 109/2002
Sb., §18 písm. d) 4
zákona č. 326/1999 Sb.

údaje poskytovány jen
omezenému okruhu
pracovníků školského
v listinné podobě
zařízení podle
nebo elektronicky
vnitřních směrnic a jen
oprávněným orgánům a
osobám dle zákona

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004
Sb.

2.PRŮBĚH POBYTU - Přijetí klienta do střediska výchovné péče - oddělení celodenní nebo pobytové, stanovení výše plného přímého zaopatření, příjmy dítěte, stanovení výše na úhradu péče, realizace programů rozvoje
osobnosti, udělování opatření ve výchově, rozhodnutí o povolení pobytu dítěte mimo zařízení, souhlas s pobytem mimo zařízení, , vypracování komplexní diagnostické zprávy, vedení knihy návštěv, hlášení o útěku dítěte
ze zařízení, zajištění testování dětí na přítomnost omamných a psychotropních látek, informace o dětech vhodných k osvojení nebo do pěstounské péče, Kniha výchovných skupin, záznamy o dítěti zadrženém na útěku z
jiného zařízení, záznamy z Dislokačních porad, kniha evidence podávání a rozpisu léků a jiné
jméno a příjmení, RČ

údaje o zdravotním stavu

§ 41 zákona č. 109/2002
dítě, zákonný
Sb., vyhláška č.
zástupce, třetí
438/2006 Sb.,§ 29 odst.
osoba
6 zákon č. 359/1999 Sb.

dítě

datum a místo narození

dítě, zákonný
zástupce

trvalý pobyt, bydliště

dítě, zákonný
zástupce

údaje o zdravotní pojišťovně

dítě

podobizna

dítě

konkrétní doporučení ŠPZ

dítě

§ 41 zákona č. 109/2002
Sb., vyhláška č.
438/2006 Sb.,§ 29 odst.
6 zákon č. 359/1999 Sb.

údaje poskytovány jen
omezenému okruhu
pracovníků školského
v listinné podobě
zařízení podle
nebo elektronicky
vnitřních směrnic a jen
oprávněným orgánům a
osobám dle zákona

po dobu nutnou ke splnění účelu

§ 41 zákona č. 109/2002
Sb., vyhláška č.
438/2006 Sb.,§ 29 odst.
6 zákon č. 359/1999 Sb.

3. UKONČENÍ POBYTU - Podnět k soudu k přemístění dítěte do jiného zařízení, ke zrušení ochranné výchovy, ústavní výchovy, prodloužení ÚV/OV
jméno a příjmení

trvalý pobyt, bydliště
údaje o zdravotním stavu
datum narození

§ 29 odst. 6 písm. f)
dítě, zákonný zákona č. 359/1999, § 41
zástupce
zákona č. 109/2002 Sb.,
vyhláška č. 438/2006 Sb.

údaje poskytovány jen
omezenému okruhu
pracovníků školského
v listinné podobě
zařízení podle
dítě, zákonný
nebo elektronicky
vnitřních směrnic a jen
zástupce
§ 29 odst. 6 písm. f)
oprávněným orgánům a
zákona č. 359/1999, § 41
dítě
osobám dle zákona
zákona č. 109/2002 Sb.,
dítě, zákonný vyhláška č. 438/2006 Sb.
zástupce

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004
Sb.

4.DOKUMENTACE - Vedení Denní evidence, Knihy výchovných skupin, vedení jednacích protokolů, vedení osobní dokumentace dětí, vedení záznamů o dětech, knihy návštěvapod.
jméno a příjmení
datum a místo narození,RČ
trvalý pobyt, bydliště, číslo
občanského průkazu
údaje o zdravotním stavu

dítě, zákonný
zástupce,třetí
osoba

údaje poskytovány jen
omezenému okruhu
§ 34 odst. 1 zákona č.
pracovníků školského
109/2002 Sb., § 41
v listinné podobě
zařízení podle
dítě, zákonný zákona č. 109/2002 Sb., nebo elektronicky vnitřních směrnic a jen
zástupce,třetí vyhláška č. 438/2006 Sb.
oprávněným orgánům a
osoba
osobám dle zákona
dítě

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004
Sb.

dítě

5. Vedení zdravotní dokumentace dítěte, vedení Knihy úrazů, záznam o úrazu, úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě
jdoucích vyučovacích dnů, nebo smrtelný úraz;
jméno a příjmení

dítě, zákonný
zástupce, třetí
osoba

§ 29 odst. 2 a 3 ŠZ § 1
vyhl. č.64/2005 Sb..

údaje poskytovány jen
omezenému okruhu
pracovníků školského
v listinné podobě
zařízení podle
nebo elektronicky
vnitřních směrnic a jen
oprávněným orgánům a
osobám dle zákona

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004
Sb.

dítě, zákonný
zástupce,třetí
osoba

datum a místo narození,RČ

§ 29 odst. 2 a 3 ŠZ § 1
vyhl. č.64/2005 Sb..

v listinné podobě
nebo elektronicky

dítě, zákonný

trvalý pobyt, bydliště, kontaktnízástupce,třetí
adresa

údaje poskytovány jen
omezenému okruhu
pracovníků školského
zařízení podle
vnitřních směrnic a jen
oprávněným orgánům a
osobám dle zákona

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004
Sb.

osoba

údaje o zdravotním stavu
dítě
6. Předávání dokumentace jiným orgánům a institucím - informace příslušnému obecnímu úřadu o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, předložení veškeré dokumentace státnímu zástupci, policii ČR, OSPOD,
ČŠI, zprávy z průběhu pobytu dítěte na žádost soudu a dalším oprávněným osobám
jméno a příjmení

dítě, zákonný
zástupce

datum a místo narození,RČ

dítě, zákonný
zástupce

údaje poskytovány jen
omezenému okruhu
pracovníků školského
dítě, zákonný § 39 odst. 2 b) zákon č.
109/2002 Sb., § 4 odst. 1
zařízení podle
zástupce
v listinné podobě
písm. b) zákona č.
vnitřních směrnic,
nebo elektronicky
státnímu zástupci,
dítě, zákonný 283/1993 Sb., § 29 odst.
6 zákona č. 359/1999 Sb.
policii ČR a dalším
zástupce
oprávněným orgánům a
osobám dle zákona
dítě, zákonný

trvalý pobyt, bydliště
údaje o zdravotní stavu
psychologické posudky

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004
Sb.

zástupce
dítě, zákonný
zástupce

doporučení ŠPZ

7. Použití audiovizuálních systémů

zákonný
zástupce,
§ 15 odst. 2,3,4 zákona č.
dítě, třetí
109/2002 Sb.,
osoba,
zaměstnanec

fotografie, videozáznamy

elektronicky,
pouze v
omezeném
rozsahu

krátkodobé uchování
údajů a následné
smazání, další
technická opatření,
údaje jsou poskytovány
jen omezenému okruhu
pracovníků školského
zařízení podle
vnitřních směrnic,
státnímu zástupci,
policii ČR a dalším
oprávněným orgánům a
osobám dle zákona

záznam se uchovává jen pod dobu nezbytně nutnou, zpravidla jeden den

8. Prezentace školského zařízení, vedení webových stránek, kronika
jednotlivé zachycené
subjekty údajů
nejsou označeny a
bez dalšího tak
fotografie, podobizna
nejsou
identifikovatelné;
smluvní zajištění
ochrany údajů s
poskytovatelem
webových stránek
nepředává se
9. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (v tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi školy v přírodě)
ZDŮVODNIT
dítě,
v listinné
prezentace a zachycení
zaměstnanec
podobě nebo
historie školy se v
, zákonný
elektronicky na
rozumné míře provadí
zastupce,
webových
v opravněném zájmu
třetí osoba
stránkách školy
školy

jméno a příjmení, RČ

dítě, zákonný zástupce

datum a místo narození
trvalý pobyt, bydliště
údaje o zdravotním stavu, o
stravování
10. Zájmové kroužky

zajištění
bezpečného
průběhu
v listinné podobě
dítě, zákonný školy v přírodě či jiného nebo elektronicky
zájezdu a plnění ze
zástupce
smlouvy.
dítě
dítě

jméno a příjmení

dítě, zákonný
zástupce

datum a místo narození

dítě, zákonný
zástupce

trvalý pobyt, bydliště
údaje o zdravotním stavu

po dobu nutnou ke splnění účelu

např. organizátor akce
smluvní
zajištění
ochrany
údajů
s organizátorem

údaje poskytovány jen
omezenému okruhu
SOUHLAS subjektu
pracovníků školského
údajů nebo zákonného
zařízení podle
zástupce nebo ředitele v listinné podobě
vnitřních směrnic a jen
školy ve smyslu § 23 nebo elektronicky
oprávněným orgánům a
dítě, zákonný odst. 1 písm l) zákon č.
osobám dle zákona,
zástupce
109/2002 Sb.
resp. poskytovatelům
kroužků
dítě

např. organizátor akce
po dobu nutnou ke splnění účelu
např. organizátor akce
např. organizátor akce

po dobu nutnou ke splnění účelu

11. Evidence záznamů o psychické způsobilosti zaměstanců zařízení
jméno a příjmení

zaměstnanec,
vyšetřující
psycholog

datum a místo narození

zaměstnanec

trvalý pobyt, bydliště

zaměstnanec

údaje o zdravotním stavu

zaměstnanec

§ 18 odst. 4 zákona č.
109/2002 Sb.

údaje poskytovány jen
omezenému okruhu
pracovníků školského
v listinné podobě
zařízení podle
nebo elektronicky
vnitřních směrnic a
oprávněným orgánům a
osobám dle zákona

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004
Sb.

12. Nezletilí cizinci bez doprovodu (pátrání po rodičích, vyhoštění atd.)
jméno a příjmení,
datum a místo narození
trvalý pobyt, bydliště
údaje o zdravotním stavu

dítě, zákonný
zástupce
§ 35 zákona č.359/1999
údaje poskytovány jen
omezenému okruhu
dítě, zákonný Sb., §118 a násl. zákona
č.326/1999 Sb., §81 odst.
pracovníků školského
zástupce
v listinné podobě
3 zákona č.325/1999 Sb.,
zařízení podle
nebo elektronicky
vnitřních směrnic a
dítě, zákonný § 27 zákona č.273/2008
Sb.,
§
2
odst.
4
zákona
č.
oprávněným
orgánům a
zástupce
109/2002 Sb.
osobám dle zákona
dítě, zákonný
zástupce

10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004
Sb.

