SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
udělený ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení: .....................................................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce (v případě jeho
ustanovení):…………………………………………………..

(dále jen „subjekt údajů“)
dávám svůj souhlas Domovu Duha, p.o., Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín,
IČ 48804886 jako správci osobních údajů (dále jen „správce“) se zpracováváním
osobních údajů za účelem:
• zpracování a evidence žádosti o poskytnutí služby sociální péče
• poskytování služby sociální péče

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány v rozsahu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa
Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce/Zdravotní stav
Stupeň příspěvku na péči
Údaje o potřebné hygieně/péče o vlastní osobu
Údaje o stravování (včetně dietních opatření)
Údaje o komunikaci
Údaje o potřebách
Rodné číslo
Číslo účtu
Výše příjmu

• Telefonní spojení
• Email
(nehodící se, přeškrtněte)

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány po dobu evidence žádosti o
poskytnutí služby sociální péče a po dobu poskytování služby sociální péče.

Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace
Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím
se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas.
Takovéto subjekty správce zavazuje k ochraně osobních údajů za stejných
podmínek a ke zpracováním v souladu s tímto uděleným souhlasem.

Správce je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným
účelem a po výše uvedenou dobu nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních
orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně
osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v
souladu s příslušnou legislativou poučen/a:
• o svém právu souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu,
• o svém právu přístupu k těmto údajů a právu na jejich opravu,
• o svém právu na omezení zpracování, blokování nesprávných osobních
údajů,
• o svém právu vznést námitku proti zpracování,
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• o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich
zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou
nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.
Byl/a jsem poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit u pověřence pro
ochranu osobních údajů nebo přímo u správce:
• osobně v zařízení
• elektronicky prostřednictvím datové schránky
• e-mailem s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR.
Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů i správce jsou
k dispozici na webových stránkách www.domovduha.cz.
Správce poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů zdarma. Za zjevně
nedůvodnou žádost bude požadována žádost, je-li týmž podána opakovaně. V
takovém případě uloží za zpracování žádosti žadatele/zákonného zástupce
přiměřený poplatek nebo žádosti odmítne vyhovět.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v
souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost podat stížnost
u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V…………………………………………dne:………………………….…

…………………………………………….
podpis subjektu údajů (popř. ustanoveného zákonného zástupce)

3

