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Souhlas se zpracováním osobních údajů zájemců/žadatelů o sociální službu 

Co jsou osobní údaje?  
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí 
být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například fotografie určitého 
člověka.  

Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů?  
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem: 

 
Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, IČO: 00194964, se sídlem Roháčova 2968, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem (dále jen „Organizace“) 
 

Proč potřebujeme Váš souhlas?  

Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět v souladu s platnými zákony a za 
pomoci dalších zpracovatelů. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné 
právní povinnosti.   

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

Souhlas udělujete (zakroužkujte): 

 

1. Účel: Řešení nepříznivé životní situace žadatele pracovní skupinou komunitního plánování 

▪ Pracovní skupinu zřizuje město Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o neformální 

sdružení organizací zabývajících se zdravotními a sociálními službami a místních úřadů 

v regionu Královédvorska. Smyslem a účelem pracovní skupiny je především koordinace 

péče o seniory závislé na pomoci druhé osoby. V rámci skupiny dochází k výměně 

informací o potřebách seniorů a hledají se možnosti řešení jejich nepříznivé sociální 

situace tak, aby se potřebným dostalo optimální podpory a péče v potřebném rozsahu a 

v co nejkratší době. 

Organizace na základě tohoto souhlasu subjektu údajů může zpracovávat osobní údaje 

v nezbytném rozsahu k uvedenému účelu, a to zejména – jméno a příjmení, bydliště, 

místo současného pobytu, datum narození, kontaktní údaje, údaje životopisného rázu, 

popis sociální a rodinné situace, údaje o zdravotním stavu, průběh léčebné a sociální 

péče včetně informace o hospitalizacích, údaje týkající se svéprávnosti. 

  

o Souhlasím – nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů v popsaném 

rozsahu 

  

 

Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu 1 roku nebo do odvolání souhlasu, pokud 
bude odvolán dříve. Po uplynutí této doby, je Organizace oprávněna požádat uchazeče o 
opětovné udělení souhlasu. 

 

 

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?  
 

Uvedené údaje jsou předávány v rámci pracovní skupiny komunitního plánování zřízené městem 

Dvůr Králové nad Labem. Do skupiny jsou zváni další poskytovatelé sociálních a zdravotních 

služeb v regionu Královédvorska, kteří k vyřešení nepříznivé sociální situace žadatele mohou 

pozitivně přispět. 

 

Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. Na základě 
těchto údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.   

 



                                        Příloha č. 5 – Směrnice o ochraně osobních údajů a o nakládání s nimi 

 

Můžete souhlas odvolat?  
Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím 
dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.  

 
Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?  
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření 
nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních 
údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých 
každodenních pracovních aktivit. 

 

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?  

Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: +420 234 665 111. 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Ing. Radek Pomije, MBA 
IČ: 70506728 
Jankovcova 1587/8b 
170 00 Praha 7 
tel.: 602 593 558 
email: radek.pomije@dataprotector.cz 
 

 

Projev vůle  

 

Já, níže podepsaný(á) …………………….................……………………………………,dat. nar. …………..…………….., 
prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné 

vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas Organizaci, ke zpracování shora vymezených 

osobních údajů za výše uvedených podmínek. 

 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem,  

dne……………………………………………….     …………………………………………. 

             Podpis 

 


