
INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
– OSOBY BLÍZKÉ

SOUHLAS UDĚLUJE (jméno a příjmení): …………………………………………………………………………………………………………

Souhlas je udělován organizaci: Dům pro Julii, z.ú., se sídlem Ečerova 14, 635 00 Brno, IČ: 07020180 (dále jen Poskytovatel)

PROČ POTŘEBUJEME VÁŠ SOUHLAS?
Důvodem je naše povinnost dodržovat platnou legislativu zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a 
povinnosti vyplývající z 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. Veškeré Vámi uvedené osobní údaje využijeme pouze v nezbytné míře.

KDO VAŠE OSOBNÍ DATA PŘIJÍMÁ (ZPRACOVÁVÁ)?
– Pracovníci Poskytovatele – ředitelka, sociální pracovnice, pracovníci v soc. službách.

Dům pro Julii
Terénní odlehčovací služba 
Chudčická 21, 635 00 Brno

tel.: +420 733 552 752
e-mail.: tos@dumprojulii.com

www.dumprojulii.com
dumprojulii

NA JAK DLOUHO TENTO SOUHLAS UDĚLUJETE?
Souhlas udělujete dnem předání Žádosti o poskytování terénní odlehčovací sociální služby Poskytovateli. Po ukončení smlouvy o poskytování sociální služby 
budou Vaše osobní data skartována v souladu se skartačním řádem Poskytovatele.

CO JE OSOBNÍ ÚDAJ?
Je to informace o konkrétní osobě, kterou lze tímto údajem ztotožnit. Takovým údajem je např.: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, atd. 

PROČ O VÁS SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE A PROČ JE DÁLE ZPRACOVÁVÁME?
Vedou nás k tomu právní důvody související s poskytováním sociální služby - vedení osobního spisu klienta soc. služby, vyúčtování služby, apod.

– Máte právo požadovat po Poskytovateli přístup k Vašim osobním údajům (nahlížet do dokumentace, která je vedena o klientovi, jehož jste zástupcem)
– Máte právo na opravu nebo aktualizaci Vašich osobních údajů
– Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
– Máte právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Poskytovatele nebo na Úřad pro 

ochranu osobních údajů.  

BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V BEZPEČÍ?
Používáme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a nor-
mami upravujícími zpracování osobních údajů. 
Zavedli jsme technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů a to tak, aby se k nim nemohla dostat nepovolaná osoba.  Mezi taková zabezpečení 
patří např.: povinnost mlčenlivosti všech pracovníků poskytovatele, dokumenty vedené o Vás jsou vedeny v dostatečně zabezpečených evidencích.

PROJEV VŮLE
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas 
Poskytovateli k následujícím osobním údajům:

– jméno a příjmení, akademický titul
– příbuzenský poměr/vztah ke klientovi
– adresa
– telefonní/mobilní číslo a e-mail
– číslo bankovního účtu

Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Poskytovatel i osoba blízká obdrží po jednom stejnopise. 

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

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

https://www.facebook.com/dumprojulii/



