Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů
(příloha k žádosti)
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů uděluji svým podpisem Domovu
seniorů Vojkov (dále jen „poskytovatel“), se sídlem Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice,
IČO:71229132, Tel.: + 420 317 835 186.
Váš souhlas je důležitý
Osobní údaje je možné zpracovávat na základě právních důvodů souvisejících se zpracováním
žádosti (např. povinnost zájemce doložit posudek o zdravotním stavu dle § 91, odst. 4,
zákona č. 108/2006 Sb.). 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 podané žádosti.
Osobní údaje, které budeme zpracovávat
Souhlas udělujete se zpracováním a uchováním osobních údajů (např. jméno a příjmení,
datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, místo aktuálního pobytu), 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 kontaktních údajů za účelem posouzení a vyřízení Vaši
žádosti. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i elektronické podobě.
Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu této listiny do dne uzavření smlouvy o
poskytování sociální služby (případně do dne zrušení žádosti). Při uzavírání smlouvy o
poskytování sociální služby budete požádáni o nový souhlas se zpracováním osobních údajů
v širším rozsahu.
Odvolání souhlasu
Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoli sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím
dotčena zákonnost osobních údajů před tímto odvoláním. V této souvislosti však nemůžeme
rozhodnout o podané žádosti.
Zpracování osobních údajů
Výše uvedené osobní údaje využijeme pouze v nezbytné míře při zpracování žádosti.
V rámci mezí stanovených 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.

Osobní údaje jsou chráněny
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.
Pokud budete mít výhrady
Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
Souhlasím, aby pověření pracovníci zařízení shromažďovali a zpracovávali dle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti ze zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 98/46/ES a platné legislativy ČR mé osobní údaje nezbytné pro posouzení žádosti
a poskytování sociální služby až do skartace spisu.

ANO - NE

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.

V…………………………………………dne……………………………

………………………………………………………………
Vlastnoruční podpis

