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Informační povinnost správce
SUBJEKT ÚDAJŮ
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………….
Adresa:…………………………………………………………………………………………
Kontaktní údaje: ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
ORGANIZACE
Dotek z. ú.
Pardubská 1194, 763 12 Vizovice
IČ: 27664333
dále jako „Organizace“
1. V souladu se zásadou transparentnosti dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) Vás jako správce údajů informujeme o tom, jaké osobní
údaje o Vaší osobě jako subjektu údajů zpracováváme.
2. Jedná se o tyto osobní údaje:


jméno a příjmení



datum narození



adresa



telefonní číslo



emailová adresa (pokud je používána uživatelem)

3. Tyto osobní údaje potřebujeme v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, o
které jste nás požádal/a. Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, je nutné uzavření písemné formy smlouvy.
4. Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a elektronické podobě a podléhají přísné
kontrole zabraňující případnému zneužití.
5. Osobní údaje se po ukončení poskytování sociální služby uchovávají dle lhůt
uvedených ve Spisovém a archivačním řádu organizace a po uplynutí této lhůty dojde
k jejich skartování.
6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce
mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

- Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době
organizace využívá.
7. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR
máte právo:


vzít souhlas kdykoliv zpět,



požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,



požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,



vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit,



požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,



v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů
jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na čísle 737 024 823
nebo e-mailem na adrese socialni.dotek@seznam.cz
9. Tento souhlas je udělen osobně na tento formulář.

…………………………………………………………………………………………………………..
Místo, datum

Podpis žadatele nebo opatrovníka

