MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
Odbor správní a právní
Oddělení sociálních služeb

Souhlas uživatelů pečovatelské služby se zpracováním osobních údajů
Tímto prohlášením uděluji souhlas se zpracováním svých níže specifikovaných osobních údajů
podle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění,
resp. podle nařízení 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 zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) pro potřeby Oddělení sociálních služeb Města a Městského úřadu Sezimovo Ústí
se sídlem Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí.
Osobní údaje budou použity výhradně za účelem kvalitního poskytování pečovatelské služby,
poskytování sociální práce, za účelem statistických výkazů a žádostí o dotace, s cílem co nejvíce šetřit práva
subjektů údajů. Pro účely statistických výkazů a žádostí o dotace jsou osobní údaje anonymizovány. Osobní
údaje nebudou předávány do třetích zemí.
Podle nařízení 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 zrušení směrnice 95/46/ES má subjekt
údajů mj. právo na:
- informace o zpracování svých osobních údajů (účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních
údajů, povaze automatizovaného zpracování (dochází-li k němu), příjemcích osobních údajů)
- informace o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
- na opravu nebo omezení zpracování
- nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí (tj. nebýt předmětem rozhodování s právními nebo
obdobnými účinky bez účasti lidského faktoru)
- vznesení námitky proti zpracování
- podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u správce údajů nebo na Úřadu pro ochranu osobních údajů
- informace o zdroji osobních údajů
- být zapomenut (právo na výmaz) pokud mj.:
o jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně
o nejsou osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
o subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním údajů
o subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
- přenositelnost údajů (právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci, pokud je zpracování
osobních údajů založeno na souhlasu nebo smlouvě nebo se provádí automatizovaně)
- kdykoliv písemně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář je k dispozici u pečovatelské
služby a sociální pracovnice na Městském úřadu Sezimovo Ústí.)

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
IČ: 00252859
DIČ: CZ 00252859
Č.účtu: 7200005553/8040

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ
Dr. E. Beneše 21
391 01 Sezimovo Ústí
Tel.: 381 201 111

www.sezimovo-usti.cz
E-mail: posta@sezimovo-usti.cz
Datová schránka: h76j9ss
Fax: 381 263 179

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ
Odbor správní a právní
Oddělení sociálních služeb

Osobní údaje uživatele jsou vedeny a archivovány dle Spisového a skartačního řádu Městského úřadu
Sezimovo Ústí. Po ukončení zpracovávání osobních údajů (tzn. po ukončení užívání pečovatelské služby), jsou
osobní dokumenty, spisy a složky označeny datem skartace dle Spisového a skartačního řádu Městského
úřadu Sezimovo Ústí a uloženy do archivu. Skartační lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího
kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení zpracovávání osobních údajů a trvá 10 let.
Zaměstnanci úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost a ochraňovat osobní údaje, údaje
o zdravotním a sociálním stavu žadatelů i uživatelů.
Osobní složka žadatelů a uživatelů sociálních služeb je založena v elektronické spisové službě
Geovap, v PC programu Pečovatelská služba James Edition a v listinné podobě. Obě elektronické evidence
jsou chráněné heslem. Listinná složka žadatelů a uživatelů je založena v šanonu v uzamčené skříni. K osobní
složce žadatelů a uživatelů mají přístup a mohou je zpracovávat výhradně:
- pracovnice pečovatelské služby,
- sociální pracovnice,
- vedoucí odboru správního a právního,
- tajemník Městského úřadu Sezimovo Ústí,
- starosta města,
- pověřenec pro ochranu osobních údajů
- nadřízené kontrolní orgány.
Informace o osobních údajích nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou anonymních výkazů
pro Český statistický úřad a potřeby podávání žádostí o dotace.
Správce osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Město Sezimovo Ústí

Mgr. Michaela Mrázková

Městský úřad Sezimovo Ústí

Dr. E. Beneše 21

Dr. E. Beneše 21

391 01 Sezimovo Ústí

391 01 Sezimovo Ústí

tel.: 381 201 124

tel.: 381 201 111

e-mail: m.mrazkova@sezimovo-usti.cz

e-mail: posta@sezimovo-usti.cz
datová schránka: h76j9ss
Elektronickou složku zpracovávají externí IT společnosti:

Správce IT vybavení a sítě:

GEOVAP, spol s r.o.

Petr Zajíc

KOPOS technik s.r.o.

Čechovo nábřeží 1790

Třešňová 622/10

Třebízského 872/11

530 03 Pardubice

460 14 Liberec

390 02 Tábor

IČO: 15049248

IČO: 48274071

IČO: 60071010
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Beru na vědomí zpracovávání svých osobních údajů požadovaných správcem osobních údajů na základě
právního titulu (není vyžadován souhlas) a souhlasím se zpracováním následujících osobních údajů:

Žádost o pečovatelskou službu

Účel

Souhlas

Jméno a příjmení

Identifikace žadatele

ano/ne

Datum narození

Identifikace žadatele

ano/ne

Adresa trvalého bydliště

Identifikace žadatele

ano/ne

Adresa bydliště (liší-li se)

Identifikace žadatele

ano/ne

Telefonní číslo

Možnost rychlejšího kontaktu

ano/ne

Omezení způsobilosti + opatrovník

Identifikace žadatele

ano/ne

Smlouva o pečovatelské službě

Účel

Jméno a příjmení

Náležitost smlouvy dle §91 z. 108/2006

Datum narození

Náležitost smlouvy dle §91 z. 108/2006

Adresa trvalého bydliště

Náležitost smlouvy dle §91 z. 108/2006

Adresa bydliště (liší-li se)

Náležitost smlouvy dle §91 z. 108/2006

Úkony poskytované PS

Náležitost smlouvy dle §91 z. 108/2006

Zapůjčení jídlonosičů

Účel

Souhlas

Jméno a příjmení

Identifikace uživatele

ano /ne

Adresa bydliště

Identifikace uživatele

ano /ne

Potvrzení o převzetí klíčů

Účel

Souhlas

Jméno a příjmení

Identifikace uživatele

ano /ne

Adresa bydliště

Identifikace uživatele

ano /ne

Statistické výkazy – anonymizované

Účel

Stupeň příspěvku na péči

Statistické výkazy, viz § 9 odst. 1 z. č. 89/1995 Sb.

Pohlaví – generováno programem

Statistické výkazy, viz § 9 odst. 1 z. č. 89/1995 Sb.
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Místní šetření

Účel

Souhlas

Jméno a příjmení

Pro potřeby individuálního plánování §88 z. 108/2006

Datum narození

Pro potřeby individuálního plánování §88 z. 108/2006

Adresa trvalého bydliště

Pro potřeby individuálního plánování §88 z. 108/2006

Adresa bydliště (liší-li se)

Pro potřeby individuálního plánování §88 z. 108/2006

Patro, výtah

Pro orientaci pečovatelské služby

Stupeň příspěvku na péči

Statistické výkazy (anonymizováno)

Orientace časem, místem, osobami

Pro potřeby individuálního plánování §88 z. 108/2006

Kontakt s okolím

Pro potřeby individuálního plánování §88 z. 108/2006

Koníčky, zájmy

Pro potřeby individuálního plánování §88 z. 108/2006

Pohyblivost

Pro potřeby individuálního plánování §88 z. 108/2006

Zdravotní stav

Oprávněný zájem poskytovatele

Kontaktní osoba

v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu uživatele, ano/ne

ano /ne

nastane-li mimořádná nebo krizová situace,
nelze-li s uživatelem vyrovnat jeho pohledávky a závazky

Souhlas uděluji po dobu poskytování pečovatelské služby.

Prohlašuji, že jsem byl/a správcem řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené
osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

Datum …………………………………

Podpis …………………….……………………………………………….………………………

Jméno a příjmení hůlkovým písmem …………………………………………………
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