Příloha č.1 K ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATESLKOU SLUŽBOU PLANÁ N.L.

Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů mezi:
organizací Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace
(správcem údajů) a:
Jméno:
Datum narození:
Bydliště:
(dále jen subjekt údajů)
I. Účel a rozsah zpracování (zakroužkujte platné) :
1. Účelem zpracování údajů je podání žádosti o přidělení bytu a uzavření smluvního vztahu mezi
správcem a subjketem údajů.
2. Údaje jsou zpracovávány v rozsahu potřebném k řádnému posouzení žádosti o přidělení bytu v
domě s pečovatelskou službou a následnému naplnění smluvního vztahu. Jejich zpracování je
nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před
těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu
osobních údajů.
3. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních a citlivých údajů:
1) Telefonní číslo žadatele:


ANO



NE



ANO



NE



ANO



NE

ANO



NE

2) E-mail:

3) Rodinný stav:

4) Druh pobíraného důchodu:


5) Informace o přiznaném příspěvku na péči za účelem poskytnutí sociálního poradenství:


ANO



NE



ANO



NE

6) Ošetřující lékař:

7) Informace o zdravotním stavu v rozsahu sděleném ošetřujícím lékařem a subjektem údajů:


ANO



NE

II. Doba udělení souhlasu
1. Souhlas se uděluje do vydání usnesení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, dále po
dobu trvání smluvního vztahu až do jeho ukončení a vypořádání vzájemných závazků. Po
vypořádání je dokumentace uložena ve spisovně dle Spisového a skartačního řádu organizace po
dobu 10ti let a následně předána ke skartaci. Vyřazené (neuspokojené) žádosti jsou uloženy ve
spisovně a po uplynutí skartační lhůty skartovány.
II. Sdílení údajů
1. Vámi poskytnuté osobní údaje budou sloužit pouze pro potřeby správce a mohou být sdíleny se
zřizovatelem organizace, kterým je Město Planá nad Lužnicí a dalšími nadřízenými kontrolními
orgány.
2. Údaje mohou být sdíleny s lékaři nebo jinými oprávněnými osobami za účelem poskytnutí
zdravotní péče.
3. Údaje v rozsahu: jméno, příjmení a bydliště mohou být sdíleny se zpracovatelem vyúčtování
nákladů na teplo, jakožto služby spojené s užíváním bytu. Zpracovatelem je firma Tecto s.r.o., V Hati
380, 394 94 Černovice.
1. Vámi udělený souhlas, který byl poskytnut dobrovolně a svobodně můžete kdykoliv odvolat.
Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl
dán před jeho odvoláním.
2. Udělení souhlasu není povinné.
3. Máte právo na informaci ve smyslu přístupu ke svým osobním údajům, opravu nebo výmaz
osobních údajů, případně omezení zpracování. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a
vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů a
souvisejících právních předpisů.
4. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu a
uplatňování práv neoprávněnými osobami.
5. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či zpracování.
6. V případě zpracovávání Vašich osobních údajů pro jiný účel, než ke kterému byl Vámi udělen
souhlas, budete včas o tomto informování v souladu s platnou legislativou upravující tuto
skutečnost.
7. Vaše osobní údaje jsou poskytovány a chráněny v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES a dalšími právními předpisy
upravujícími ochranu osobních údajů.
8. V případě vznesení dotazu kontaktujte přímo správce, kterým je Dům s pečovatelskou službou.

V:

Podpis žadatele:

Dne:

Správce údajů:

