Informace o zpracování osobních údajů pro žadatele o sociální službu
Vážená žadatelko o službu, žadateli o službu,
v souladu s článkem 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále
označováno jen jako „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě
budeme zpracovávat osobní údaje, které jste nám poskytl/a Vy nebo Váš blízký.
Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?
Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu
zpracování Vašich osobních údajů, je Diakonie ČCE, středisko v Krabčicích, IČO:
41328523, se sídlem Rovné 58, 411 87 Krabčice („správce“). Správce můžete
kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně, prostřednictvím telefonu na čísle
417 639 680, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese domov@diakoniekrabcice.cz.
Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů?
Ne, správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není
povinen takto učinit.
Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat výhradně v souvislosti s podáním žádosti
v Diakonii ČCE - středisko v Krabčicích. Údaje potřebujeme zpracovávat, abychom
mohli zařadit žádost do seznamu čekatelů a evidovat ji tak dlouho, dokud si to
budete přát nebo do doby, kdy nastoupíte do střediska jako uživatel služby.
Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?
Souhlas udělujete se zpracováním a uchováním osobních údajů (jméno, příjmení,
rodné příjmení, datum narození, místo narození, adresa trvalého pobytu, místo
aktuálního pobytu, telefonní číslo, e-mail, rodinný stav, státní příslušnost), citlivých
údajů (informace o Vaší sociální a zdravotní situaci, spirituálních potřebách) a
dalších údajů (schopnosti zvládat úkony sebeobsluhy, míry závislosti na péči druhé
osoby, svéprávnosti). Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i
v elektronické podobě.
Vaše osobní údaje v podobě záznamu Vaší podoby a Vašeho chování při návštěvě
střediska na záznamu z bezpečnostních kamer jsou zpracovávány za účelem
ochrany majetku Diakonie ČCE – střediska v Krabčicích. Kamery jsou umístěné ve
venkovních prostorách střediska.
Dále budou Vaše osobní údaje využity k plnění dalších povinností Diakonie ČCE střediska v Krabčicích jako poskytovatele sociálních služeb ve vztahu k Inspekci
sociálních služeb (z MPSV) a dalších orgánů státní správy.
Pokud se rozhodnete podat žádost do Diakonie ČCE- střediska v Krabčicích,
budeme zpracovávat také osobní údaje Vašich příbuzných, na základě jimi či Vámi

dodaných informací v žádosti. Vaši příbuzní budou o zpracování jejich osobních
údajů rovněž informováni.
Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?
Zavedli jsme obecně uznávané standardy a organizační bezpečnosti a další opatření
nezbytná k dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími
zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tato
pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.
Na základě čeho je správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souvislosti s plněním našich povinností
jako poskytovatele sociálních služeb na základě zákonné povinnosti a na základě
souhlasu, který nám udělíte. Vaše osobní údaje na záznamu z bezpečnostních
kamer budeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu správce spočívajícího
v potřebě chránit majetek Diakonie ČCE – střediska v Krabčicích.
Je poskytnutí osobních údajů k těmto účelům zpracování zákonným nebo
smluvním požadavkem?
Ano, zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním sociálních služeb je
zákonným, ale v některých případech i smluvním požadavkem. V případě, že
bychom osobní údaje nezpracovávali, nemohli bychom Vás evidovat jako žadatele
o sociální službu. Pokud se tedy rozhodnete osobní údaje nám neposkytnout,
nemůžete být veden v seznamu žadatelů.
Budou Vaše osobní údaje předávány jiným správcům?
Vaše osobní údaje nebudou předávány jiným osobám.
Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii?
Ne, Diakonie ČCE nebude předávat Vaše osobní údaje osobám mimo Evropskou
unii.
Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu vedení Vaší žádosti o přijetí
v Diakonii ČCE - středisku v Krabčicích. Pokud žádost o přijetí zrušíte, bude Vaše
papírová složka skartována a elektronický záznam žádosti bude smazán.
Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás
zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které budeme zpracovávat,
nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše
osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních
údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se
stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy Vaše osobní údaje
zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat s tím,
že odvolání může mít dopad na vedení Vaší žádosti v evidenci žadatelů o sociální
službu.

Úřad na ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
IČ: 70837627
Tel: + 420 234 665 111
Web: https://www.uoou.cz
Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko
ze strany střediska. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně
a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi,
když nás na to upozorníte: kontaktní osoba Jana Sedláková, tel. 737 284 765,
Nikola Petráčková tel. 603 480 526.

