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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Seniorcentrum Opava, p.o. (Domov sv. Kateřiny, Pečovatelská služba) jako správce osobních údajů 

tímto informuje subjekty údajů, se kterými přichází do styku, o způsobu a rozsahu zpracovávání, 

shromažďování a uchovávání osobní údajů. 

  

Při nakládání s osobními údaji se řídíme Nařízením Evropské Unie č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů 

(dále jen "Obecné nařízení GDPR") a aktuálními platnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany 

osobních údajů. 

 

Seniorcentrum, p.o. jako správce osobních údajů je oprávněna bez souhlasu subjektů údajů 

zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti nebo pro naplnění 

Smlouvy o poskytování sociální služby, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a to po dobu 

poskytování sociální služby. 

Další osobní údaje je možné zpracovávat pouze se souhlasem subjektu. Po ukončení poskytování 

sociální služby jsou údaje archivovány a skartovány. Archivace a skartace se řídí vnitřními pravidly 

organizace. 

 

Všechny osoby, které při plnění pracovních povinností přijdou do styku s osobními údaji, jsou vázány 

mlčenlivostí. 

 

Osobní údaje jsou uchovávány pro tyto účely: 

Za účelem posouzení jednotlivých žádostí o sociální službu a při uzavírání Smlouvy o poskytování 

sociální služby – pobytové nebo terénní:  

 jméno a příjmení 

 datum a místo narození  

 adresa trvalého pobytu  

 státní příslušnost  

 výše příspěvku na péči 

 jméno a příjmení kontaktní osoby 

 adresa, telefonický kontakt, e-mail kontaktní osoby  

 informace o omezení způsobilosti právním úkonům 

 jméno a příjmení, adresa, telefonický kontakt, e-mail opatrovníka  

 podpis žadatele  

 zdravotní stav (příloha žádosti – vyjádření lékaře)  

 

Seniorcentrum, p.o. dále zpracovává některé osobní údaje klienta výhradně s jeho souhlasem:  

 telefonní kontakt  

 e-mailová adresa 

 akademické tituly  

 informace o předchozím zaměstnání  

 zájmy  

 fotografie  

 obrazové záznamy se zvukovým záznamem  
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 zveřejnění jména, příjmení a data narození na vývěskách (narozeniny, životní výročí)  

 zveřejnění jména a příjmení na tabulce před vstupem do pokoje a na chodbě domova  

 

Tyto souhlasy může klient kdykoliv odvolat.  

 

Zvláštní kategorie osobních údajů: 

 

 souhlas s dodávkou pomůcek pro inkontinenci nebo kompenzačních pomůcek  

 souhlas s dodávkou léků  

 

Zpracovatelé a příjemci:  

Osobní údaje klienta mohou být zpracovávány na základě smluv odpovídajících obsahem čl. 28 odst. 3 

Nařízení také zpracovateli, kteří zpracovávají osobní údaje pro Seniorcentrum, p.o. jako správce, 

přičemž Seniorcentrum, p.o. spolupracuje výhradně se zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky 

zavedení vhodných opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení a aby byla zajištěna 

ochrana práv klientů.  

Osobní údaje klientů mohou být na základě žádosti na zákonném podkladu předány třetím 

subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání konkrétních osobních údajů (např. 

správa sociálního zabezpečení, integrované záchranné složky, zdravotnická zařízení, soudy, státní 

zastupitelství, úřad práce atd.).  

 

Subjekt údajů má vůči Správci v souladu s nařízením následující práva: - 

 

 právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům – 

 právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování 

 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů  

 právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, - 

 právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při 

zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.  

 

Subjekt je oprávněn požadovat od Správce informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či 

nejsou Seniorcentrum zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním 

údajům a k následujícím informacím: 

 účely zpracování osobních údajů  

 kategorie dotčených osobních údajů  

 příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů  

 plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány  

 informace o zdroji osobních údajů 

 skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování 
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Informace o tom, jaké osobní údaje o konkrétním subjektu údajů Seniorcentrum, p.o.  zpracovává, si 

můžete vyžádat písemně na adrese: Seniorcentrum, p.o., Rolnická 1550/24, Opava, 747 05, statutární 

zástupce Ing. Radim Křupala, ředitel organizace, E-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz  

Správce v návaznosti na obdržené pokyny a stanoviska nejmenoval pověřence pro ochranu osobních 

údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je: Úřad 

pro ochranu osobních údajů: pplk. Sochora 727/27 170 00 Praha 7 – Holešovice  
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