
Souhlas se zpracováním osobních údajů  
pro kontaktní osoby žadatele o službu OA 

Co jsou osobní údaje? 

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Jedná se o různé druhy informací. Vždy musí být jasné, koho se 
informace týkají. Takovým osobním údajem mohou být např.: jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefon, 
email. 

Komu udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů? 

Správce údajů: 

Souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů udělujete svým podpisem Jihočeskému centru pro zdravotně 
postižené a seniory o.p.s. (dále jen JCZPS), se sídlem SNP 559 386 01 Prachatice, IČO 26594463.  

Službu OA poskytujeme na pracovišti Strakonice, Stavbařů 213, Strakonice. 

Proč potřebujeme Váš souhlas? 

Osobní údaje je možné zpracovávat na základě právních důvodů souvisejících se zpracování žádosti o poskytování 
sociální služby osobní asistence, kdy Vás Váš blízky uvedl ve své žádosti o službu. Proto se na Vás budeme obracet 
v případě, že žadatel bude potřebovat podporu při procesu uzavření smlouvy o poskytování služby, podporu při 
zajištění vybavení, nebo při mimořádné situaci (viz havarijní a nouzové situace). Svůj souhlas poskytujete 
dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti. V případě, že souhlas neposkytnete, žadatel o službu 
bude požádán o jinou kontaktní osobu, teprve poté bude jeho žádost zaevidována.  

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?  

Souhlas udělujete se zpracováním a uchováváním těchto údajů: 

Jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefon. 

Tyto údaje budeme zpracovávat pouze v listinné podobě v Individuálním plánu služby. 

Na jak dlouho tento souhlas udělujete? 

Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu na dobu nezbytně nutnou pro zpracování žádosti a do doby 
vyhovění žádosti (uzavření smlouvy), nebo zrušení žádosti osoby blízké o sociální službu.  

Můžete souhlas kdykoliv odvolat? 

Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena 
zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu je nutné doručit písemně 
na výše uvedenou adresu.  
 

Budou Vaše údaje zpřístupněny dalším subjektům? 

Údaje, k nimž se vztahuje tento souhlas, nebudou zpřístupněny dalším subjektům, ani je nebudeme 
předávat mimo země EU nebo mezinárodní organizaci.  
 

Jaké máte práva v souvislosti se zpracování os. údajů? 

V rámci mezí stanovených právními předpisy1 máte právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním 
údajům, jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i 
právo na přenositelnost údajů.  
 



Budou osobní údaje v bezpečí? 

V organizaci jsou zavedeny obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření 
nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. 
Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních 
aktivit.  

 
 

Projev vůle: 

 

Já, níže podepsaný/á …………………………………………………………..           telefonní kontakt:………..….……………………….. 

prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle svým 

podpisem jednoznačně uděluji souhlas Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., pracoviště 

Strakonice ke zpracování shora vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek. 

 

Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Správce i subjekt obdrží po jednom stejnopise. 

 

 

Ve Strakonicích ………………………………….   ………………………………………………… 

                             Podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (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 volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES). 


