DOMOV PRO SENIORY
Domov Zátiší s.r.o., Modřínová 1522, Úvaly – 250 82
Identifikátor: 6235022

IČO: 05212502

Souhlas Uživatele se zpracování osobních údajů v
Domově Zátiší s.r.o.
Souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů,ve znění pozdějších předpisů, se zpracování ( tím se rozumí zejména
shromažďování, ukládání na nosiče, používání, třídění a předávání) mých
osobních údajů Domovu Zátiší s.r.o. Za podmínek dále uvedených.
Domov Zátiší s.r.o. ,bude pro výkon služeb sociální péče v rozsahu a činnostech
vyplývajících ze zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, v platném znění
i ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006, kterou seprovádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách, potřebuje zpracovávat Vaše
nezbytné osobní údaje. Jsou to zejména jméno a příjmení ( rodné příjmení),
rodné číslo, adresa trvalého bydliště, datum a místo narození, státní příslušnost
a národnost, příjmy (výše důchodu, další příjmy), údaje o zdravotním stavu,
data z průkazu zdravotní pojišťovny, údaje z občanského průkazu, cestovního
pasu nebo průkazu mimořádných výhod.
Domov Zátiší s.r.o. Bude zpracovávat uvedené osobní údaje po dobu vedení
evidence v pořadníku čekatelů na umístění, a po dobu poskytování služby
sociální péče v Domově Zátiší s.r.o., až do doby archivace a skartace podle
zvláštních právních předpisů a to pro účely přijetí k pobytu do Domova Zátiší
s.r.o., přemístění do jiného zařízení (např. zravotnického zařízení) a ukončení
pobytu. Domov Zátiší s.r.o. zpracovává osobní údaje dále v souvislosti s
plněním zákonem stanovených činností, kterými jsou správa důchodu nebo
jiného příjmu uživatele a jeho jiných majetkových hodnot a pro základní
činnosti služby dle §51 , stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění i ve znění pozdějších předpisů.
Domov Zátišís.r.o, jako správce a spracovatel je ze zákona povinen příjmout
taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu
k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům,
k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Zaměstnanci jsou povinni zachovat mlčenlivost o osobních údajích Uživatelů.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné, Souhlas se zpracováním osobních údajů a
využíváním rodného čísla je možné kdykoliv písemně odvolat. V případě že
odmítnete souhlas udělit, není Domov Zátiší s.r.o. Oprávněn nadále osobní
údaje zpracovávat. V tomto případě nemůže rozhodovat o Vaší podané žádosti a
poskytovat Vám službu sociální péče.
Souhlasím s tím, aby Domov Zátiší s.r.o. Využíval moje rodné číslo pro shora
uvedené účely.
Při udělení souhlasu jsem byl/la o tom pro jaký účel zpracování a k jakým
osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období.

V Úvalech, dne..........................................

Jméno a příjmení uživatele.......................................................

Vlastnoruční podpis uživatele..................................................

