Příloha č. 2 k Žádosti o umístění do zařízení sociálních služeb

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SUBJEKT ÚDAJŮ (kontaktní osoba žadatele, příbuzný, kamarád, aj.)
Jméno a příjmení, příbuzenský vztah k žadateli: …………………………………………………………
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………
Kontaktní údaje: (telefon, e-mail)…..……………………………………………………………………..
ORGANIZACE
Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s., A. Bartoše 1700, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 29295327
dále jako „Organizace“
1. Udělujete tímto souhlas organizaci Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s., se sídlem A. Bartoše 1700, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, IČ: 29295327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl 0, vložka 460 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení EU 679/2016 (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto
osobní údaje:
2. Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, a to s ohledem na
využívání našich služeb osobou (jméno žadatele): ………………………………, který/á Vás uvedl/a
v žádosti jako kontaktní osobu.
3. Tento souhlas nám poskytujete na dobu poskytování sociální služby osobě uvedené v bodě 2)
4. Pro vyloučení pochybností se jedná o souhlas se zpracováním následujících osobních údajů.
 jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo
5. Zdrojem údajů je přímo subjekt údajů (kontaktní osoba žadatele) při jednání o uzavření, který byl přítomen
jednání s osobu uvedenou v bodě 2) a zástupci organizace.
6. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.
7. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje organizace.
8. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito
zpracovatelé:
 Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době organizace využívá.
9. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR máte právo:
 vzít souhlas kdykoliv zpět,
 požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na
nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
10. V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte
nás kdykoli kontaktovat telefonicky na čísle 734 263 400 nebo e-mailem na adrese reditelka@cpszahrada.cz
11. Tento souhlas je udělen osobně na tento formulář.
V ………………………………….. dne ………………………………………
Podpis:………………………………………

