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

Souhlas se zpracováním osobních údajů
žadatel, klient, osoba blízká, opatrovník, zástupce,
přistupitel/subjekt údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Subjekt údajů (jméno, příjmení) žadatel nebo klient nebo vztah ke klientovi
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Datum narození
____________________________________________________________
Telefon, e-mail
____________________________________________________________
Kontaktní adresa
____________________________________________________________
uděluje dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti
Domov Kunšov, s.r.o., se sídlem Eškova 413, 262 23 Jince, provozovna
Albrechtice, Samota 16, 389 01 Vodňany,
(dále jen „Správce“)
identifikační a kontaktní údaje (tj. titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, zdravotní
pojišťovna) pro účely:






zjišťování kontaktu na žadatele, jeho rodinu, zákonného zástupce či jiné osoby
blízké
evidence žadatele o poskytnutí sociální služby
jednání se zájemcem o službu
zjišťování nepříznivé sociální situace a osobního cíle žadatele
informování zájemce o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby

Domov Kunšov s.r.o.
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v případě přijetí do Domova
-

-

-

evidence údajů pro zpracování Smlouvy o poskytnutí sociální služby
evidence údajů v databázi Správce požadovaných státními orgány, orgány
územní samosprávy, popř. jinými oprávněnými subjekty, při plnění
povinností poskytovatele vyplývajících z právních předpisů
údaje o výši příjmu
údaje o výši příspěvku na péči, případně o řízení PNP
údaje o zástupci, osobě blízké, přistupiteli, kontaktní osobě - jméno,
příjmení, kontaktní adresa, telefonické spojení, e-mail, vztah ke klientovi za
účelem zajištění kvalitní sociální a zdravotní péče, komunikace s úřady, se
zdravotnickým zařízením a ošetřujícím personálem.
údaje v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:
Po dobu trvání poskytování služby sociální péče.
Po ukončení poskytování sociální služby v souladu se směrnicí o archivaci a
skartaci.
Zdravotnická péče a zdravotní dokumentace klienta je poskytována a vedena
v souladu zákona č. 111/2019 Sb., o zdravotních službách a vyhlášky č. 279/2020
Sb., o zdravotnické dokumentaci, vše ve znění pozdějších předpisů a novel.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech.
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a Zákona o zpracování osobních
údajů má Subjekt údajů právo:
- požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným
Správcem,
- požádat o kopii těchto osobních údajů,
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již
pominul účel zpracování, pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese
námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány
protiprávně,
- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje
nepotřebuje, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků),
- na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat osobní údaje Subjektu
údajů zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Subjektu údajů
jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu.)
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Správce se při zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým
je Úřad na ochranu osobních údajů.
Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny
poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se
zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených.
Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt údajů
kdykoliv odvolat.
Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a
zákonem o zpracování osobních údajů i bez souhlasu Subjektu údajů jen
v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro
plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.

Domov Kunšov
Albrechtice, Samota 16

_____ ______________________________________________________________
Subjekt údajů

