
 
 

 
str. 1/2 

ITY z.s. 

spolek se sídlem Starý Jičín 34, Starý Jičín 742 31, IČO: 01821351 

příloha smlouvy o poskytnutí sociální služby 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Tímto Vás chceme požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň Vás seznámit jaké 
osobní údaje spolek ITY z.s. sbírá v rámci své činnosti – registrované soc. služby a jak s osobními údaji 
nakládá dle nařízení (EU) 2016/679 Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR. 

1. Správce Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracovává správce osobních údajů, tedy ITY z.s, se sídlem Starý Jičín 34, Starý Jičín 

742 31, IČO: 01821351, e-mail: ity@centrum.cz. Pokud bude budete chtít správce kontaktovat, 

použijte výše uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu. 

2. Důvod a rozsah zpracovávaných Vašich osobních údajů 

Sbíráme a zpracovává pouze osobní údaje, která jsou nezbytné pro řádné poskytování soc. služby. Při 

jednání o poskytnutí soc. služby již zpracováváme údaje, které nám pomohu na základě Vašich 

požadavků poskytnout (nebo také odmítnout) soc. službu v rozsahu, který by Vám co nejlépe 

vyhovoval.  

Při získávání osobních údajů vycházíme ze zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách a prováděcí 

vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. 

Od zájemců a klientů (uživatelů) sociální služby jsou získávány tyto informace: jméno a příjmení, 

místo bydliště (kontaktní adresa), kontaktní informace (telefon, email), název zdravotní pojišťovny, 

věk klienta, druh a stupeň handicapu, specifické potřeby klienta. 

3. Způsob zpracování, uchování a zabezpečení Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje jsou získávány na základě formulářů: smlouva o sociální službě, rozpis odlehčovací 

služby, dotazník o dítěti, přihláška k respitnímu hlídání (víkendovému a týdennímu), individuální plán. 

V písemné podobě jsou Vaše osobní údaje uchovány v místě sídla spolku, V elektronické podobě 

v emailové schránce spolku a v jednotlivých elektronických médií oprávněných osob. 

Souhlas se zpracováním informací a souhlas užitím fotodokumentace máte vždy uveden na smlouvě 

o sociální službě a jednotlivých přihláškách.  

Všechny Vaše osobní údaje se uchovávají po dobu 5 let. Pokud jsou součástí dokumentace, kterou je 

povinen poskytovatel soc. služby uchovávat po delší dobu určenou zákonem nebo předpisem jsou 

uchovávány po dobu určené daným zákonem nebo předpisem. 

4. Oprávněné osoby nakládat s Vašimi osobními údaji 

Vaše osobní informace má po dobu sjednávání a poskytování soc. služby. k dispozici koordinátor 

sociální služby, sociální pracovník a administrativní pracovník.  

Formuláře a materiály obsahující Vaše osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám a osoby 

s právem s nimi zacházet a nahlížet do nich nejsou oprávněny umožnit k nim přístup třetím osobám 

bez Vašeho písemného souhlasu, písemné výzvy policie nebo soudu a písemné výzvy osob, které 

provádějí kontrolní činnost v sociálních službách. 
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5. Vaše osobní údaje = Vaše práva 

Protože se jedná o Vaše osobní údaje máte kdykoliv právo: 

• požádat o poskytnutí kopie všech materiálů, které obsahují Vaše osobní údaje; 

• pokud budete mít pocit, že s Vašimi osobními údaji nezacházíme, tak jak bychom měli, 
můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na ulici Pplk. Sochora 
27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz; 

• požadovat výmaz Vašich osobních údajů, pokud si již nebudete přát, abych s nimi 
disponovali;   

• odvolat svůj souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů. 
 

Osobou jmenovanou spolkem, která dohlíží na dodržování zásad zpracování a dodržování povinností 

upravených právním nařízením a vnitřními předpisy je místopředseda spolku Mgr. Bohumír Večerek, 

e-mail: ity@centrum.cz, telefon 731 952 181 

 

Pokud odmítne tento souhlas udělit, není poskytovatel sociální služby ITY z.s. oprávněn Vaše 

osobní údaje zpracovávat. V tomto případě však nemůžeme jako poskytovatel sociální služby 

rozhodovat o podané žádosti, neboť poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro zhodnocení 

žádosti a rozhodnutí o ni. 

 

Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Uživatel (klient): 

jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………. nar.: ………………..……… 

bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………… 

zastoupený (jméno a příjmení): ………………………………………………………………………………. 

 

v ……………………….………………. datum ……………………………..  

 

…………………………………………………………………… 

podpis uživatele (klienta) 


