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POSKYTNUTÉ ÚDAJE JSOU U NÁS V BEZPEČÍ…
základní informace o zpracování osobních a zvláštní kategorie osobních údajů
v Domově u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace

D

omov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace se sídlem Hradská 113/5
Loštice, IČ 75004020 poskytovatel pobytové sociální služby „chráněné bydlení“ (dále jen „organizace“) zpracovává osobní a zvláštní kategorie osobních
údajů (dále jen „údaje“) 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 a
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
▪ Organizace je správcem údajů poskytnutých zájemcem o poskytnutí sociální
služby, které zpracovává za účelem poskytnutí sociální služby (zajištění smluvních vztahů).
▪ Dozvíte se, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč tak činíme. Dále zjistíte,
jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete požadovat a na koho
se obracet se svými podněty nebo případnými stížnostmi.
1. Organizace zpracovává údaje, které
uvádíte v „Žádosti o poskytnutí sociální
služby“ včetně „Vyjádření lékaře k žádosti“ v rozsahu:
▪ jméno a příjmení;
▪ datum narození;
▪ adresa, na které přebíráte korespondenci;
▪ kontaktní telefon;
▪ zdravotní a sociální stav.
2. Účelem zpracování údajů je posouzení
nepříznivé sociální situace, ve které se

nacházíte prostřednictvím probíhajícího
procesu jednání se zájemcem a vedení
„Žádosti o poskytnutí sociální služby“
v „Seznamu žadatelů“ a jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby.
3. Právním základem pro zpracování je
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
K osobním údajům přistupujeme vždy
v souladu s aktuálně platnou legislativou.
S údaji mohou být seznámeni pracovníci
organizace: sociální pracovnice; ředitel;
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pracovnice sociálních služeb a účetní (zástup). Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí
a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování
osobních
údajů.
Většinu
zpracovatelských operací zvládáme sami
a nepotřebujeme k nim třetí strany. Tiskopis „Vyjádření lékaře k žádosti“ sociální
pracovnice konzultuje se smluvním lékařem organizace.
4. Při zpracování Vašich osobních údajů
nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny
úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by
byl zásah do Vašich práv či oprávněných
zájmů a k úmyslu předat údaje třetí
straně.
5. Údaje zpracováváme po dobu zařazení do „Seznamu žadatelů“; poskytování
sociální služby a po dobu nutnou k archivaci žádosti a jejich příloh, tj. po dobu
10 let od data podání. Poskytnuté údaje
mohou být dále předávány pouze pověřeným pracovníkům Odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Olomouckého
kraje, jakožto zřizovatele a Oddělení inspekce, kontroly a správních činností
v sociálních službách MPSV ČR, jakožto
kontrolního orgánu.
6. V souvislosti se zpracováním údajů
máte právo požadovat: umožnění přístupu k osobním údajům; požadovat
opravu nepřesných údajů; požadovat
omezené vymazání údajů po uplynutí
doby archivace a skartace; požadovat
omezení jejich zpracování; vznést námitku proti zpracování; právo na přenosi
telnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Svá práva uplatňuje cestou podání na správce. Ve všech
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záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich údajů, ať již jde o dotaz,
uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet
na referentku pro ochranu údajů, a to
následujícími způsoby: poštou nebo po
předchozí dohodě osobně na adrese organizace:
Domov u Třebůvky Loštice,
příspěvková organizace
referentka údajů
789 83 Loštice, Hradská 113/5
e-mailem na e-mailové adrese:
GDPR@utrebuvky.cz
telefonicky: 583 445 120
v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod.
Dotazy budou řádně posouzeny a vypořádány – od organizace vždy obdržíte
písemnou odpověď.
7. Na problematiku ochrany osobních
údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních
údajů, který je taktéž připraven přijímat
Vaše podněty a stížnosti na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
170 00 Praha 7, Ppl. Sochora 27
webová stránka: www.uoou.cz
e-mail: posta@uoou.cz
Prohlašuji, že organizace jako správce
osobních údajů splňuje veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou.
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