SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný/á:
Jméno, příjmení:

Telefon a e-mail:
(dále jen „subjekt údajů“)
Úvodní informace
Svým podpisem stvrzuji, že mne Domov Jistoty, příspěvková organizace, se sídlem Šunychelská 1159,
Bohumín, IČ 00847372 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) informoval o základních
zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné
nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých správce v souvislosti s pracovněprávním
vztahem, který probíhá u správce , nakládá s mými osobními údaji.
Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí
být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například fotografie určitého
člověka.
Komu udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů?
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem Domovu Jistoty,
příspěvkové organizaci. Níže uvádíme naše podrobnější identifikační údaje.
Sídlo: Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
IČO: 00847372
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (vč. kontaktních údajů):
název: Jobman s.r.o.,
IČ: 27177726,
sídlo: Livornská 449, 109 00 Praha 10,
kontaktní e-mail: dpo@dpohotline.cz,
telefon: 910 120 377
Proč potřebujeme Váš souhlas?
Osobní údaje je možné zpracovávat na základě různých právních důvodů souvisejících
s pracovněprávním vztahem, poskytováním sjednaných sociálních služeb. Váš souhlas potřebujeme,
abychom mohli zpracování provádět v očekávané kvalitě a za pomoci dalších zpracovatelů. Svůj
souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.
Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?
Správce v souvislosti s poskytováním sociálních služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v
mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a
e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:






publikaci údajů na veřejnosti,
pořizování fotografií a videozáznamů a nahrávek při činnostech, které souvisejí
s poskytováním soc. služeb
zveřejnění osobních údajů za účelem informování veřejnosti o činnostech správce a subjektu
údajů v souvislosti s poskytováním soc. služeb v tisku, rozhlasu a televizi, na webových
stránkách Domova Jistoty nebo zřizovatele, výročních zprávách, nástěnkách
evidenci a zpracování docházky

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, (popřípadě jména), příjmení,
telefon, e-mail, podoba, otisk prstů,
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností
vyplývajících ze vztahu vzniklého mezi správcem a subjektem údajů v souvislosti s pracovněprávním
vztahem při poskytování služeb provozovaných Domovem Jistoty, p.o.
Kontaktní údaje správce
• správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
• správce je možné kontaktovat
písemně prostřednictvím
e-mailové
sekretariat@djbohumin.cz
• správce je možné kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 596 014 046
• správce provozuje webové stránky: www.domovjistoty.cz

adresy

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?
Výše uvedené osobní údaje využijeme pouze v nezbytné míře při poskytování sjednaných služeb Vám
a výsledů naší činnosti našemu zřizovateli, případně regulatorním orgánům. Vaše osobní údaje
nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.
Osobní údaje poskytneme následujícím právnickým osobám, a to pro účely: informování veřejnosti –
televize, rozhlas, tisk, zřizovatel, veřejnost
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní
organizaci.
Další informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v listinné a elektronické formě. Na
základě těchto údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.
Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?
Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se
ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných
osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného
subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je
dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených
obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud
správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
•
•
•
•

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce,
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
pro účely přímého marketingu,
pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu
správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu se zpracováním
osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv
odvolat.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho
osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v
České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými
informacemi, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

Projev vůle
Já, níže podepsaný(á) ……………………………. prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) výše
uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně
uděluji souhlas Domovu Jistoty, p.o., ke zpracování shora vymezených osobních údajů za shora
uvedených podmínek.
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