DOMOV HVĚZDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice
IČO: 00 22 65 64

Zpracování osobních údajů žadatele

Jméno a příjmení žadatele: ……………………………………….......
Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy
informací. Vždy musí být jasné, koho se informace týkají. Takovým
osobním údajem je například fotografie určitého člověka.
Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Osobní údaje zpracovává Domov Hvězda, p.o. Nové Hvězdlice 200, 683
41 Bohdalice – správce.
Proč potřebujeme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli plnit naše zákonné
povinnosti – např. uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby,
hlášení na zdravotní pojišťovnu atd.
V případě, že s Vámi nebude uzavřena Smlouva o poskytování sociální
služby, budou veškeré Vaše osobní údaje skartovány v souladu s VPS EKO č.13 Spisová služba, elektronická pošta, skartační a archivační řád.
Jaké zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti
s poskytováním sociální a zdravotní péče.
Pokud budeme evidovat údaje na rámec povinností, které nám stanoví
právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat?
Osobní údaje budeme uchovávat po dobu účinnosti smlouvy o
poskytování služby v souladu s archivačním řádem.
Jaká máte práva?
- vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás
týkají. Rovněž můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů.
- výmaz Vašich osobních údajů, které se Vás týkají, a zároveň má správce
povinnost, aby bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje,
pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
nebo jinak zpracovány
 subjekt údajů odvolá souhlas, na základě kterého byly OÚ zpracovány
a současně neexistuje právní důvod pro zpracování
 subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistuje převažující
oprávněné důvody ke zpracování
 OÚ byly zpracovány protiprávně
 OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se na
správce
Budu Vaše údaje v bezpečí?
Máme zavedeny obecně uznávané standardy technické a organizační a
další opatření tak, aby bylo dosaženo souladu s příslušnými právními
normami, které upravují použití osobních údajů.
V ………………………….dne……………….
Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s výše uvedenými údaji.
……………………………
podpis žadatele

