
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ   ŽADATELE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

CO JSOU OSOBNÍ A CITLIVÉ ÚDAJE?
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy musí 
být jasné, koho se informace týkají. Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného 
nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze 
subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více 
prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní či sociální 
identitu.
Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, 
politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství nebo filosofickém 
přesvědčení, odsouzení za trestný čin, o zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a 
genetický údaj subjektu údajů, citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou 
identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

KOMU UDĚLUJETE SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem
Domovu pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvkové organizaci (dále jen poskytovatel), 
sídlem Polní 378, 35491, Lázně Kynžvart, 
IČO: 71175237
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Variko s.r.o., info@variko.cz, +420 377 549 156

PROČ POTŘEBUJEME VÁŠ SOUHLAS?
Osobní údaje je možné zpracovávat na základě právních důvodů souvisejících se zpracováním 
žádosti
(např. povinnost doložit posudek o zdravotním stavu). Svůj souhlas poskytujete dobrovolně a lze jej
kdykoliv odvolat. V případě, že odmítnete souhlas udělit, není poskytovatel  oprávněn nadále 
osobní údaje zpracovávat. V této souvislosti  však nemůže rozhodnout o Vaší  podané žádosti.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME NA ZÁKLADĚ TOHOTO SOUHLASU ZPRACOVÁVAT A PROČ?
Souhlas udělujete se zpracováním a uchováním osobních údajů (jméno a příjmení, datum a místo 
narození, adresa trvalého pobytu, místo aktuálního pobytu, telefon), citlivých údajů (např. 
informace o Vašem zdravotním stavu) a dalších údajů (např. základní informace o Vaší celkové 
sociální situaci, schopnosti zvládat úkony sebeobsluhy, míry závislosti na péči druhé osoby, 
svéprávnosti, výši příjmů v případě, že budete žádat o snížení úhrady, výši přiznaného příspěvku na
péči) a kontaktní ch údajů za účelem posouzení a vyřízení Vaší žádosti. Tyto listinné údaje budeme 
zpracovávat v listinné a elektronické podobě.

NA JAK DLOUHO TENTO SOUHLAS UDĚLUJETE?
Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu této listiny do dne uzavření smlouvy o poskytování 
sociální služby (případně zrušení žádosti). Při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby budete 
požádáni o nový souhlas se zpracováním osobních údajů v širším rozsahu.
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MŮŽETE SOUHLAS ODVOLAT?
Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost 
zpracování osobních údajů před tímto odvoláním. V této souvislosti však nemůžeme rozhodnout o 
podané žádosti.

KDO BUDE PŘÍJEMCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Výše uvedené osobní údaje využijeme pouze v nezbytné míře při zpracování žádosti. Vaše osobní 
údaje nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?
V rámci mezí stanovenými právními předpisy máte právo požadovat po nás přístup k Vašim 
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

BUDOU VAŠE ÚDAJE  V BEZPEČÍ?
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření 
nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími  zpracování 
osobních údajů. Vyžadujeme po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých 
každodenních pracovních aktivit.

KDE MŮŽETE PODAT STÍŽNOST NA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u :
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, telefon: 234 665 111, 
web: https://www.uooh.cz

PROJEV VŮLE:
Já níže podepsaný/á........................................................................

narozen/a........................................................................................

bytem..............................................................................................
prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé a 
svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas poskytovateli ke zpracování shora 
vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek.
Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Správce i subjekt údajů obdrží po jednom 
stejnopise.

V ....................................................dne............................. podpis........................................
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