Souhlas se zpracováním osobních údajů
(součást žádosti o sociální službu)
udělený v souladu 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)

Centrum sociálních služeb Tloskov, se sídlem: Tloskov 1, Neveklov, 257 56, (dále jen
„poskytovatel sociální služby“), Vám sděluje, že na základě podpisu tohoto Souhlasu se
zpracováním osobních údajů bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v souvislosti
s vyřizováním Vaší žádosti o umístění do sociální služby pro osoby se zdravotním postižením.
Poskytovatel sociální služby zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: Jméno a příjmení,
datum a místo narození, rodné číslo, adresa, telefon a e-mail, státní příslušnost, informace o
čerpání příspěvku na péči, invalidních důchodů a dávek či příjmů rozhodných pro určení úhrady
za službu. Dle posudku lékaře či interního dotazníku dále základní zdravotní stav, zejména typ
zdravotního postižení pro určení cílové skupiny, u pobytových služeb druh zdravotní pojišťovny.
Osobní údaje jsou vedeny u poskytovatele sociální služby v souvislosti s vyřizováním Vaší
žádosti o sociální službu – jedná se o rozhodování o přijetí do zařízení pro osoby se zdravotním
postižením, úhradě za pobyt v tomto zařízení, případně o přemístění do jiného zařízení nebo
ukončení pobytu v tomto zařízení.
Poskytovatel bude zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu vedení Vaší žádosti v pořadníku
žadatelů na umístění a po dobu poskytování sociální služby v zařízení pro osoby se zdravotním
postižením až do doby archivace a skartace.
Poskytovatel sociální služby přijal taková technologická, fyzická, administrativní a procedurální
opatření, která jsou v souladu se standardy přijatými v příslušném odvětví, za účelem ochrany a
zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů. Poskytovatel sociálních služeb prohlašuje, že k poskytnutým osobním údajům
budou mít přístup jeho zaměstnanci, kteří jsou o nich povinni zachovávat mlčenlivost. Osobní
údaje mohou být rovněž poskytnuty příslušným orgánům oprávněným na základě platných
právních předpisů
Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány, činí 5 let, případně delší dobu, pokud je tak
vyžadováno platnými právními předpisy. Po uplynutí této doby budou osobní údaje
poskytovatelem sociální služby smazány.
Subjekt údajů má právo po poskytovateli sociální služby vyžádat přístup ke svým osobním
údajům, jejich opravu nebo vymazání či omezení jejich upracování, jakož disponuje i právem
vznést námitky proti zpracování. Subjekt údajů má taktéž právo na přenositelnost svých údajů,
jakož i právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Výše uvedená
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práva lze uplatnit u poskytovatele sociálních služeb a to buď osobně, či písemně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, případně emailem na adrese: Charvatovah@tloskov.cz
Subjekt údajů má právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost proti zpracování
osobních údajů poskytovatelem sociálních služeb. Poskytovatel sociální služby nebude osobní
údaje předávat do třetích zemí ani žádné mezinárodní organizaci.
Pro vyloučení pochybností poskytovatel sociální služby uvádí, že v případě, že subjekt údajů
odmítne tento souhlas udělit, není poskytovatel sociální služby oprávněn jeho osobní údaje
zpracovávat. V tomto případě však nemůže poskytovatel sociální služby rozhodovat o podané
žádosti, neboť poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro zhodnocení žádosti a rozhodnutí o
ni.
Jméno a příjmení subjektu
údajů:

Datum narození:

Bydliště:

________________________

________________________

________________________

Jméno a příjmení opatrovníka/zákonných zástupců_________________________________
________________________
datum a vlastnoruční podpis
osoby

________________________
datum a vlastnoruční podpis
opatrovníka/zákonných zástupců

2
IČO: 640841

Telefonní spojení:
Spojovatelka: 317 740 111
Ředitel: 317 740 101

Zřizovatel: MPSV ČR
fax

www.tloskov.cz
info linka: 317 740 115
e-mail: centrum@tloskov.cz
fax: 317 740 113

