
 

Informovaný souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů  
a údajů zvláštních kategorií  

Poskytovatel sociální služby shromažďuje a zpracovává o zájemci/žadateli o sociální službu nezbytné 

osobní údaje za účelem zpracování žádosti o poskytování sociální služby. Pověření pracovníci mají 

při sběru osobních údajů a při nakládání s nimi povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit data před 

zneužitím.  Zájemce/žadatel má možnost kdykoliv do dokumentace vztahující se k procesu vyjednání 

sociální služby nahlédnout a nechat si z ní pořídit kopie.  

Osobní údaje jsou informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se 

považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména 

na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 

psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

Zvláštní kategorie osobních údajů zahrnují osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo 

etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo v odborových 

či zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním 

stavu a sexuálním životě subjektu údajů.  

Komu udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů udělujete svým podpisem Oblastní Charitě 

Náchod (dále jen poskytovatel), sídlo: Mlýnská 189, 54701 Náchod, IČO: 46524282, středisko Dům na 

půli cestě.  

Proč potřebujeme Váš souhlas?  

Osobní údaje je možné zpracovávat na základě právních důvodů souvisejících se zpracováním Žádosti 

o poskytování sociální služby a sociálním šetřením. 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. 

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč? 

Souhlas udělujete se zpracováním a uchováním osobních údajů (např. jméno a příjmení, datum a místo 

narození, adresa …), citlivých údajů (informace o Vašem zdravotním stavu v případě, že má přímý vliv 

na poskytování služby) a dalších údajů (např. základní informace o Vaší celkové soc. situaci, 

svéprávnosti, finanční situaci apod.) a kontaktních údajů za účelem posouzení a vyřízení Vaší žádosti. 

Tyto údaje budeme zpracovávat v listinné i elektronické podobě.  

Na jak dlouho tento souhlas udělujete? 

Souhlas udělujete s účinností ode dne podání žádosti a po dobu vedení v registru zájemce o službu. 

Dále pak po dobu, po kterou jsme povinni data uchovávat tj. po dobu maximálně 2 let. Při uzavírání 

Smlouvy o poskytování sociální služby budete požádáni o potvrzení souhlasu se zpracováním osobních 

údajů v širším rozsahu. 

Můžete souhlas odvolat? 

Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena 

zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním. V této souvislosti však nemůžeme 

rozhodnout o podané žádosti.  

 



 

 

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů? 

Výše uvedené osobní údaje použijeme pouze v nezbytné míře při zpracovávání žádosti. Vaše osobní 

údaje nebudeme předávat mimo země EU nebo mezinárodní organizaci.  

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva? 

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. 

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí? 

Ano budou. Ručíme za důvěrnost osobních údajů zájemce/žadatele. K osobním údajům 

zájemců/žadatelů mají na základě vnitřních předpisů přístup pouze osoby přímo spojené s procesem 

jednání se zájemcem/žadatelem o sociální službu. Získané údaje ukládáme na bezpečných 

elektronických úložištích s použitím hesel. Listinné dokumenty ukládáme do uzamykatelných 

skladovacích prostor. 

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů? 

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 

tel. +420 234 665 111.

Okruh zpracovávaných osobních údajů: 

Jméno a příjmení  

Datum narození 

Státní občanství 

Adresa trvalého bydliště 

Adresa současného bydliště 

Číslo OP 

Osobní telefonní číslo, e-mail 

Zdravotní stav 

Další možné zpracovávané údaje: 

Rodné číslo  

Rodné jméno 

Dosažené vzdělání 

Jména a kontakty na pracovníky veřejné 

správy 

Finanční situace 

Zaměstnavatel a zaměstnání 

 

Projev vůle 

Já, níže podepsaný/á……………………………….………………………….. narozen/a ………………………………… 

 

Trvalé bydliště:…………………………………………………………………….…………………………………………………,  

prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné 

vůle svým podpisem uděluji souhlas poskytovateli ke zpracování shora vymezených osobních údajů 

a za shora uvedených podmínek.  

Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Správce i subjekt údajů obdrží po jednom stejnopisu.  

Datum: ……..……..……..…….. 

                                                                              

            …………………………………….. 

                                                                                              podpis žadatele 


