Domov Kunšov s.r.o.
se sídlem Eškova 413, 262 23 Jince,
provozovna Albrechtice u Drahonic - Samota 16, 389 01 Vodňany,
IČO : 016 27 392

Domov Kunšov s.r.o., Domov se zvláštním režimem,
Samota 16, 389 01 Albrechtice u Drahonic

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Domov Kunšov s.r.o., Domov se zvláštním režimem, (dále jen DZR), jako
registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby zpracovává povinné osobní údaje
žadatele, zástupce žadatele, popř. osoby blízké v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon ochraně osobních údajů).
Činí tak v rozsahu nezbytném pro evidenci žadatele k přijetí do pobytové sociální
služby a následně jednání se zájemcem o službu o poskytování oprávněné činnosti
dle platných právních norem, zejména pak zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách a vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů za účelem:






zjišťování kontaktu na žadatele, jeho rodinu, zákonného zástupce či jiné osoby
blízké
informování zájemce o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby
evidence žadatele o poskytování sociální služby
zjišťování očekávání, požadavků, osobního cíle žadatele
v případě přijetí do Domova poskytnutí údajů pro zpracování Smlouvy a údajů
požadovaných státními orgány, orgány územní samosprávy, popř. jinými
oprávněnými subjekty, při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

DZR zpracovává o každém žadateli tyto osobní údaje:
 identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště
 kontaktní údaje - kontaktní adresa, telefonické spojení, e-mail, apod.
 údaje o výši příjmu
 údaje o výši příspěvku na péči, případně o řízení PNP
 údaje o rodině, o zástupci, či osobě blízké - jméno, příjmení, trvalé bydliště,
kontaktní adresa, telefonické spojení, e-mail a podobné údaje
Osobní údaje jsou zpracovány v listinné podobě, na základě těchto údajů nebudou
činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.
Zpracování osobních údajů je upraveno vnitřním předpisem tak, aby byla zajištěna
jejich ochrana před zničením nebo zneužitím. Údaje jsou určeny a mohou být
zpřístupněny pouze zaměstnancům, kteří je potřebují pro výkon své funkce.
Žadatel, zákonný zástupce žadatele, je povinen poskytnout úplné a pravdivé údaje
identifikační a kontaktní údaje o žadateli, identifikační a kontaktní údaje o rodině,
osobě blízké, či zákonném zástupci.

1

S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu s příslušnými předpisy a
normami upravujícími zpracování osobních údajů.
Pokud žadatel, rodina, zákonný zástupce, či osoba blízká zjistí, že došlo k porušení
zákona o ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na ředitele Domova Kunšov,
jednatele a majitele společnosti Domov Kunšov s.r.o., zřizovatele Domova, případně
na příslušné úřady k přijetí opatření za účelem nápravy. Na základě písemné žádosti
je společnost povinna poskytnout žadateli, či jiné oprávněné osobě informace o
osobních údajích o něm zpracovávaných. Žadatel, rodina nebo zákonný zástupce
má právo kdykoliv nahlédnout do Žádosti k přijetí a do záznamu z jednání se
zájemcem.
V případě výhrad ke zpracování osobních údajů lze podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627
Tel.: +420 234 665 111
Web: http://www.uoou.cz
Osobní údaje nebudou předávány mimo země Evropské unie nebo mezinárodní
organizaci. Souhlas je udělen s účinností dnem podpisu Žádosti k přijetí, následně
jednání se zájemcem o službu a po dobu trvání archivace agendy žádostí a jednání
se zájemcem o službu v Domově Kunšov.
Souhlas je možno kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí.

Já, níže podepsaný(á)
…………………….,……………………………………….nar.…………………………….

bytem ………………………………………………………………………………………….

prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na základě své
pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas Domovu Kunšov
s.r.o., Domov se zvláštním režimem, ke zpracování shora vymezených osobních
údajů za shora uvedených podmínek.
Zavazuji se poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje.

Domov Kunšov

2018

______________________________
Podpis klienta/zástupce
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