CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVA A PREVENCIE, Februárová 153/3, Partizánske
Naša značka:
INFORMOVANÝ SÚHLAS S ÚČASŤOU NA PREVENTÍVNOM PROGRAME KAMARÁTI JABĹČKA
A ODBORNOU STAROSTLIVOSŤOU
v zmysle ust. § 2 písm. y) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ja, nižšie podpísaný zákonný zástupca
meno a priezvisko zákonného zástupcu: ............................................................................................
DIEŤAŤA:

meno a priezvisko: ................................................................
rodné číslo:

dátum narodenia: ................................................

týmto dávam Centru pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie, so sídlom Februárová 153/3, Partizánske, IČO: 42150311,
dobrovoľný súhlas na účasť v preventívnom programe KAMARÁTI JABĹČKA a poskytovaním odbornej starostlivosti môjmu
dieťaťu.
V ............................................., dňa ......................................

.............................................................
* podpis zákonného zástupcu

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 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 nariadnie o chrane údajov, ďalej len “Nariadenie GDPR”
týmto dávam/-e Centru pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie, so sídlom Februárová 153/3, Partizánske, IČO: 42150311,
(ďalej len: „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom evidencie realizovanej aktivity.
Doba trvania súhlasu: Predmetný súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu poskytovania psychologickej, špeciálnopedagogickej, sociálno-pedagogickej a inej odbornej starostlivosti. Dovtedy majú zákonní zástupcovia moţnosť akýkoľvek bod súhlasu
písomne a/alebo elektronicky odvolať. Po skončení predmetnej doby bude súhlas so spracúvaním osobných údajov uchovaný
u Prevádzkovateľa po dobu stanovenú v registratúrnom pláne/poriadku.
Povinné informovanie: Spracúvanie 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“). Súhlas so spracúvaním osobných údajov je moţné kedykoľvek odvolať. Predmetný súhlas bude uchovaný u
prevádzkovateľa po dobu stanovenú v registratúrnom pláne/poriadku.
Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 aţ 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré upravujú, resp. konkretizujú
povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Prehlásenie prevádzkovateľa: Prevádzkovateľ prehlasuje, ţe zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom
Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke Prevádzkovateľa zverejnila všetky povinné
informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania
bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. V prípade, ţe dotknutá osoba sa nevie
s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie moţné prevziať v papierovej podobe u Prevádzkovateľa.
Vyhlásenia zákonných zástupcov:
Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú, že sa pred podpisom oboznámili so všetkými
informáciami uvedenými v tomto dokumente, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené
informácie sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli. Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov
a dotknutú osobu prístupné u prevádzkovateľa a/alebo zodpovednej osoby.
V ............................................., dňa ................................
.............................................................
podpis zákonného zástupcu
Upozornenie:
Ak niektorý zo zákonných zástupcov ţiaka/ţiačky nemôţe tento súhlas podpísať, oboznámi s uvedenou skutočnosťou aj druhého zákonného
zástupcu v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

INFORMÁCIE O PROGRAME: KAMARÁTI JABĹČKA A ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI
(starostlivo preštudujte pred podpísaním súhlasu)
Preventívny program KAMARÁTI JABĹČKA sa realizuje v 2., 3. alebo 4. ročníku ZŠ len s písomným súhlasom rodiča alebo
zákonného zástupcu. Program realizuje psychológ – odborný zamestnanec CPPPaP v škole počas 24 týţdňov (pozostáva zo 6
modulov, 1 modul tvoria 4 lekcie). Lekcia trvá 1 vyučovaciu hodinu. Kaţdý modul má svoj vlastný príbeh, ktorý rozoberá témy
ako pocity, rozprávanie a počúvanie, priateľstvo, riešenie problémov, zmena a strata, pomáhanie iným a zvládanie rôznych
situácií. Deti sa učia vyberať riešenia, ktoré pomôţu nielen im, ale rešpektujú aj ostatných. Ţiaci si osvojujú nové spôsoby a
stratégie zvládania problémov. Po jeho absolvovaní dokáţu lepšie vyjadrovať a chápať svoje emócie, spracovávať rôzne záťaţové
sociálne situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi, ostatnými ľuďmi a pod. Program Kamaráti Jabĺčka (Apple´s
friends) bol vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children, na Slovensku je tento projekt realizovaný od roku 2018
pod záštitou Občianskeho zdruţenia Zippy.
Osobné údaje sú získavané a spracúvané v rozsahu podľa ust. § 11 ods. 6 písm. a), b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie získava a spracúva o Vašom dieťati nasledujúci rozsah
osobných údajov: meno a priezvisko; dátum a miesto narodenia; adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo ţiak
obvykle zdrţiava, ak sa nezdrţiava na adrese trvalého pobytu; rodné číslo; štátna príslušnosť; národnosť; informácie o fyzickom zdraví a
duševnom zdraví; informácie o mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky.
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie získava a spracúva o Vás ako zákonných zástupcoch
nasledujúci rozsah osobných údajov: meno a priezvisko; adresa trvalého pobytu; adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle
zdrţiava, ak sa nezdrţiava na adrese trvalého pobytu; kontakt na účely komunikácie
Ďalšia dokumentácia v zmysle § 11 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je najmä:
- návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v
strednej škole a v špeciálnej škole,
- správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo ţiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie.
Všetky údaje spracúvané v rámci poskytovania psychologickej, špeciálno-pedagogickej, sociálno-pedagogickej a inej odbornej
starostlivosti 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 Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie podľa ust. § 8
ods. 1 písm. c) zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme, ust. § 3 zákona č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti,
ako aj ust. § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a ust. § 79 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
S týmito údajmi sa nakladá podľa vyššie uvedených právnych predpisov a bez písomného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa
nebudú poskytnuté iným osobám. Po uplynutí skartovacej lehoty, ktorá je podľa ust. § 5 ods. 3 písm. b) vyhlášky Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z.z. 20 rokov, budú skartované a zničené.
Psychologická, špeciálno-pedagogická, sociálno-pedagogická a iná odborná starostlivosť sa v Centre pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie poskytuje v zmysle ust. § 130 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z.z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov bezplatne.

