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Informace pro ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DENNÍ STACIONÁŘ
o zpracování jeho osobních údajů
1. Charita Jablunkov, IČ: 26520923, se sídlem: Bukovecká 479, Jablunkov 739 91 jako správce Vašich
osobních údajů,
a) zpracovává tyto Vaše osobní údaje, uvedené v žádosti:
jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, kontakt (číslo telefonu, email),

b) zpracovává Vaše osobní údaje zvláštních kategorií, součástí žádosti - dokument Vyjádření lékaře:
údaje o zdravotním stavu – pouze základní informace (zařazení do cílové skupiny, případná omezení)

2. Charita Jablunkov zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje:
a) na základě právních titulů:



smlouva o poskytování sociální služby (plnění smlouvy nebo opatření před jejím uzavřením), týká se
osobních údajů
plnění zákonných povinností poskytovatele sociálních služeb, týká se osobních údajů

b) za účelem vedení evidence zájemců o sociální službu Denní stacionář sv. Josefa
c) po dobu trvání Vašeho zájmu o službu, přičemž tento zájem bude min. 1x ročně prověřovat
d) po uplynutí této doby budou nejpozději do 1 měsíce Vaše osobní údaje skartovány
e) Vaše osobní údaje nebude předávat žádným jiným osobám ani subjektům.

3. Máte jakožto subjekt údajů následující práva:
a) vědět, které Vaše osobní údaje Charita Jablunkov zpracovává a za jakým účelem, žádat kopii dokumentů
s Vašimi osobními údaji (právo přístupu);
b) žádat o opravu svých osobních údajů, pokud zjistíte, že Charita Jablunkov zpracovává Vaše již neaktuální nebo
chybně zapsané osobní údaje;
c) žádat o výmaz (likvidaci) svých osobních údajů, které Charita Jablunkov zpracovává
d) žádat o omezení zpracování nebo podat námitku proti zpracování některých svých osobních údajů
e) požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů (tj. vydání zpracovávaných os. údajů v běžně používaném a
strojově čitelném formátu).
f) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.

4. Kontaktní místo Charity Jablunkov, kde můžete výše uvedená práva uplatnit (požadovat):
Denní stacionář sv. Josefa, zodpovědná osoba: vedoucí služby
Tel. číslo: 733 581 485 E-mail: stacionar@jablunkov.charita.cz
Adresa pracoviště: Bukovecká 479, Jablunkov 739 91
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Informace PRO OSOBY BLÍZKÉ ZÁJEMCE o sociální službu denní stacionář
o zpracování jejich osobních údajů
1. Charita Jablunkov, IČ: 26520923, se sídlem: Bukovecká 479, Jablunkov 739 91 jako správce Vašich
osobních údajů,
a) zpracovává tyto Vaše osobní údaje, uvedené v žádosti:
jméno a příjmení, kontakt (číslo telefonu, emailová adresa), vztah k zájemci o službu (příbuzný, opatrovník,
zmocněnec apod.)

2. Charita Jablunkov zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje:
a) na základě právních titulů: ochrana životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby (dle čl. 6, odst. 1d Nařízení
GDPR)
b) za účelem poskytnutí informací dle dispozic zájemce (např. o změnách zdravotního stavu)
c) za účelem vedení evidence zájemců o službu
d) po dobu poskytování sociální služby denní stacionář a po uplynutí této doby ještě 5 let budou uloženy v archivu
Charity Jablunkov, poté pak skartovány
e) Vaše osobní údaje nebude předávat žádným jiným osobám ani subjektům

3. Máte jakožto subjekt údajů následující práva:
a) vědět, které Vaše osobní údaje Charita Jablunkov zpracovává a za jakým účelem, žádat kopii dokumentů
s Vašimi osobními údaji (právo přístupu);
b) žádat o opravu svých osobních údajů, pokud zjistíte, že Charita Jablunkov zpracovává Vaše již neaktuální nebo
chybně zapsané osobní údaje;
c) žádat o výmaz (likvidaci) svých osobních údajů, které Charita Jablunkov zpracovává
d) žádat o omezení zpracování nebo podat námitku proti zpracování některých svých osobních údajů
e) požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů (tj. vydání zpracovávaných os. údajů v běžně používaném a
strojově čitelném formátu).
f) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.

4. Kontaktní místo Charity Jablunkov, kde můžete výše uvedená práva uplatnit (požadovat):
Denní stacionář sv. Josefa, zodpovědná osoba: vedoucí služby
Tel. číslo: 733 581 485 E-mail: stacionar@jablunkov.charita.cz
Adresa pracoviště: Bukovecká 479, Jablunkov 739 91

