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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů; dále jen „GDPR“).
Pracovníci zařízení zpracovávají osobní a citlivé údaje o klientech pouze pro účely poskytování sociální
služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Shromažďují pouze údaje odpovídající účelu a rozsahu nezbytnému
k jejich naplnění, tedy takové, které poskytovatel sociální služby nezbytně potřebuje. Organizace dále
zpracovává osobní údaje klientů v podobě fotografií, a to pouze na základě právního titulu, kterým je
písemný souhlas. Tento souhlas může klient kdykoliv písemně odvolat.
Osobní a citlivé údaje, které budou zpracovány: .
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jméno a příjmení,
datum narození,
trvalé bydliště,
kontaktní adresa,
telefonický kontakt,
postavení na trhu práce,
příjmy (ÚP),
vyjádření lékaře o zdravotním stavu,
sociální situace.

Dokumentace je uložena a uzamčena v kanceláři sociálního pracovníka v uzamykatelných skříních.
Elektronická dokumentace je vedena v počítači, který je chráněn heslem.
Kdo osobní a citlivé údaje zpracovává:
•
•
•

Vedoucí sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách/sociální pracovník
Vedoucí odboru školství, sportu a mládeže

Zpracovatelé a příjemci
Osobní údaje mohou být zpracovávány také zpracovateli osobních údajů, a to na základě smluv
o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu GDPR.
Třetí osoby přicházejí do kontaktu s údaji uživatele nejčastěji v rámci situací, které vymezuje § 100
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, který tyto osoby zavazuje mlčenlivostí.
Tyto osoby tedy poskytovatel nemusí mlčenlivostí zavazovat a osobní údaje uživatelů jim mohou být
sdělovány bez předchozího souhlasu uživatele.
Organizace dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech těmto subjektům:
•
•
•
•

ÚP,
soudy,
Policie,
kontrolní orgány apod.

K předávání osobních údajů do zahraničí nedochází.
Doba zpracování údajů
Uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování, tzn. po
dobu pobytu klientů v zařízení. Po jejím uplynutí pouze pro účely archivace v souladu se spisovým
a skartačním řádem města Český Krumlov.
Práva klienta o informaci o údajích
Klient je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou organizací
zpracovány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím
informacím:
• účel zpracování osobních údajů
• doba, po kterou budou osobní údaje uschovávány
Klient má právo získat kopii osobních údajů zpracovávaných organizací, které se ho týkají.
V případě, že se klient domnívá, že organizace provádí zpracování osobních údajů v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem může klient organizaci
požádat prostřednictvím pověřence o opravu nebo výmaz těchto osobních údajů.
Klient má rovněž právo na omezení zpracování domnívá-li se, že organizace zpracovává nepřesné či
neúplné údaje, případně že zpracování je nezákonné nebo již není pro stanovené účely třeba.
Dále může klient uvést námitku proti takovému zpracování.
Klient má vždy právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje na pověřence:
Mgr. Hynek Růžička, LLM., advokát
Advokátní kancelář Herešová & Růžička, advokáti, s.r.o.
Sídlo U Průhonu 13a, 170 00 Praha
IČ 06706240
kontaktní osoba:
Mgr. Filip Glézl
M: +420 737 879 262
E: filip.glezl@advokat-hr.cz
Kontaktní údaje zřizovatele:
Město Český Krumlov
Náměstí Svornosti 1
Organizace:
Centrum Kamínek
Plešivecké náměstí 75
381 01 Český Krumlov
soc. služba Dům na půl cesty
Vyšný 39
381 01 Český Krumlov
tel: 724374333, 606635249
e-mail: dnpc@centrum.cz

