
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

VČELKA sociální služby o.p.s 

IČO 24732915  

Pivovarská 170/3 

266 01 Beroun 

si tímto dovoluje informovat zájemce a klienta sociální služby o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze 

strany Poskytovatele, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů 

Poskytovatelem. 

Poskytovatel zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů;  

dále jen „GDPR“), a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních 

údajů. 

Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu 

nezbytném pro poskytování sociální služby.  

Údaje zpracovávané v rámci poskytování sociální služby 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o zahájení poskytování služby (jednání se zájemcem o 

službu) jako i řádné poskytování sociální služby. 

Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní a kontaktní údaje získané z Žádosti o poskytnutí sociální služby 

a Sociálního šetření, a to v tomto rozsahu: 

- jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, adresa zájemce, kontakt na kontaktní osobu a její 

vztah k zájemci, informace o zákonném zástupci (jméno a příjmení, kontakt, vztah k zájemci), důvod podání žádosti 

(popis nepříznivé sociální situace), informace o fyzických, psychických a sociálních schopnostech a dovednostech 

zájemců.  

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy. 

Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní a kontaktní údaje získané ze Smlouvy o poskytování sociální 

služby, a to v tomto rozsahu: 

 – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a místa, kde je sociální služby poskytována informace 

o zástupci, či opatrovníkovi klienta. 

– Poskytovatel sociální služby v rámci poskytování péče zpřístupňuje výše uvedené údaje v nezbytně 

nutném rozsahu kontrolním orgánům z důvodu např. kontroly kvality poskytované péče, ochrany práv 

klientů a pracovníků, kontroly vyúčtování dotací, výkaznictví.  Veškeré údaje jsou poskytnuty na základě 

výzvy a/nebo smlouvy a/nebo zákona, a to zejména: 

• Ministerstvu práce a sociálních věcí; 

• Veřejnému ochránci práv; 

• Veřejnoprávní orgány (např. ÚŘAD PRÁCE, ČSSZ, apod.) 

• Krajským úřadům; 

• Městským úřadům 
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• Obcím s rozšířenou působností 

• Obecním úřadům. 

 

Zpracovateli osobních údajů Poskytovatele jsou podpůrní dodavatelé IT služeb (IT podpora software a hardware), 

a podpůrní dodavatelé pro poskytování sociálních služeb:  

– Orion – informační systém firmy IreSoft, s.r.o., Brno. 

Projev vůle 

Já níže podepsaný/á ……………………………………………………………., narozen/a…………………….………….,  

 

trvale bytem ……………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

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

podpisem uděluji souhlas správci (Poskytovateli), ke zpracování svých osobních údajů v souladu s výše 

uvedenými informacemi. 

 

 

V …………………..…. dne ………………..         ……………..………………………………… 

         Podpis (fyzické osoby) 


