
příloha č. 4

Informace o zpracování osobních údajů

Vážený/á uživateli,

v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  a  volném  pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě zpracováváme
osobní údaje, které jste nám poskytl/a.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich
osobních údajů, je Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou, IČ: 736 33 992 se sídlem 5. května
193/2, Jablonec nad Nisou (dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla,
osobně,  prostřednictvím telefonu  na  čísle  721  008  313  nebo prostřednictvím  e-mailu  na  adrese:
jablonec@diakonie.cz 

Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů?

Ne, správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není povinen takto učinit. 

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Za účelem poskytování registrovaných sociálních služeb.

 

Na základě čeho je správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat?

Na základě zákonné povinnosti – zák. O sociálních službách 108/2006 Sb. 

Je  poskytnutí  osobních  údajů  k  těmto  účelům  zpracování  zákonným  nebo  smluvním
požadavkem?

Poskytnutí  osobních  údajů  k těmto  účelům  je  zákonným  požadavkem.  V případě  neposkytnutí
osobních  údajů  nemůže být  sepsána smlouva  o  poskytování  sociální  služby  a  není  možné Vám
sociální službu poskytovat.

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným osobám?

V případech, kdy bude vyžadována součinnost, budou Vaše osobní údaje předávány orgánům státní
správy a samosprávy.

Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii?

Ne, Vaše osobní údaje nebudou předávány osobám mimo Evropskou unii.
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Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

název dokumentu doba zpracování a uchování 
údajů

1. Zápis jednání se zájemcem o službu 2 roky

2. Informace o zpracování osobních údajů 2 roky

3. Smlouva o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi 10 let

4. Dodatky ke smlouvám 10 let

5. Dohoda o ukončení smlouvy o sociálně aktivizačních 
službách pro rodiny s dětmi

10 let

6. Výpověď smlouvy o sociálně aktivizačních službách pro 
rodiny s dětmi

10 let

7. Záznamový list 2 roky

8. Záznamy sociální práce 2 roky

9. Souhlas ke kontaktu institucí a dalších osob 2 roky

10. Odmítnutí zájemci 2 roky

11. Zprávy pro OSPOD 2 roky

12. Zprávy od OSPOD 2 roky

13. Statistiky pro Krajský úřad Liberec 10 let po ukončení projektu

14. Monitorovací listy pro Krajský úřad Liberec V době projektu.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Kdykoli můžete požádat o sdělení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a poskytnutí kopie všech
osobních  údajů,  které  o  Vás  zpracováváme.  Pokud  zjistíte,  že  Vaše  osobní  údaje,  které
zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše
osobní údaje zpracovávat nadále neměli,  můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud
nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni,  můžete se obrátit se stížností  na Úřad pro ochranu
osobní  údajů.  V  případech,  kdy  Vaše  osobní  údaje  zpracováváme na  základě  Vašeho  souhlasu,
můžete souhlas kdykoli odvolat.

Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko. Je naším
zájmem  zpracovávat  osobní  údaje  zákonně  a  řádně  a  nepoškozovat  Vaše  práva.  Pokud  máte
pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte. 



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

narozen/a dne……………………………, 

trvale bytem ………………………………………………………………………………………………………..

svým podpisem stvrzuji, že mi byla poskytnuta informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s

poskytováním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi u organizace Diakonie ČCE – středisko v

Jablonci nad Nisou. 

Dne ………………………………….

…………………………………………….

                       (podpis)


