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I. SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM, ZPRACOVÁVÁNÍM, ARCHIVOVÁNÍM  A PŘEDÁVÁNÍM  
OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM 

 
Já, …………………………………, nar.………………………………, bytem……………………………………………………………, 

jako uživatel sociální služby uděluji souhlas příspěvkové organizaci Sociální služby Slezská Ostrava, 
IČO: 10858083, se sídlem Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava-Hrušov (dále jen „ příspěvková 
organizace“), jako správci osobních údajů ke shromažďování a zpracovávání mých osobních údajů, 
včetně zvláštní kategorie (citlivých) osobních údajů, a s jejich poskytnutím třetím osobám. Rozsah 
shromažďovaných a zpracovávaných osobních údajů, účel zpracovávání osobních údajů správcem       
a vymezení třetích osob, jimž tyto údaje mohou být správcem poskytnuty, jsou uvedeny níže. 

Souhlas poskytuji pro celé období poskytování sociální služby mé osobě, a dále do uplynutí 5. 
kalendářního roku od ukončení poskytování sociální služby.  

Stvrzuji současně, že jsem byl správcem poučen: 

a) o skutečnosti, že poskytnutí všech osobních údajů správci, jakož i poskytnutí tohoto souhlasu, 
je dobrovolné, mohu souhlas odepřít a již poskytnutý souhlas mohu později kdykoliv odvolat 
v plné šíři nebo ve vztahu i jen k některým dále uvedeným třetím osobám, a to ústně do 
záznamu z jednání nebo dopisem zaslaným na výše uvedenou adresu správce (v takovém 
případě však odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu 
uděleném před jeho odvoláním); případné neposkytnutí některých osobních údajů však může 
způsobit částečnou či úplnou nemožnost provedení určitého úkonu navazujícího 
na požadovanou sociální službu, 

b) o právech obsažených v příslušných právních předpisech, zejména v ustanoveních 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) (dále jen „nařízení“), když tyto informace jsou 
obsaženy v části II. tohoto dokumentu a byl mi poskytnut dostatek času je prostudovat. 

 
Zpracovávané osobní údaje uživatelů: 
1. identifikační osobní údaje – jméno a příjmení, trvalý pobyt, datum narození; 
2. údaje týkající se sociální služby – typ poskytnuté sociální služby, doba poskytování sociální služby, 

její průběh; 
3. zvláštní kategorie (citlivých) osobních údajů – údaje vypovídající o zdravotním stavu uživatele. 
 

Nezbytnost zpracování citlivých osobních údajů správce posuzuje zvláště pečlivě.  
Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování. 
Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.  

Účelem zpracování osobních údajů 

- uvedených výše v bodu č. 1 je  evidence poskytovaných sociálních služeb správcem; 
- uvedených výše v bodu č. 2 je evidence poskytovaných sociálních služeb správcem; 
- uvedených výše v bodu č. 3 je řádné poskytování sociální služby.  
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Třetí osoby, kterým může správce poskytnout osobní údaje uživatele (prosím označte): 

o orgány veřejné správy, s nimiž správce jedná v návaznosti na poskytovanou sociální službu ve 
věci uživatele, v zájmu uživatele a s vědomím uživatele (např. sociální odbory magistrátů, 
městských a obecních úřadů, úřady práce); 

o praktický lékař;  
o zdravotnická zařízení; 
o osoby vykonávající u správce odbornou praxi podle zvláštních právních předpisů; 
o osoby výslovně předem určené uživatelem služby. 

 

Třetí osoby, jimž mohou být osobní údaje sděleny, je nutno v seznamu zaškrtnout. Souhlas 
znázorněný zaškrtnutím lze kdykoliv později odvolat. 

Souhlas s předáváním osobních a citlivých údajů třetím osobám není vyžadován v případě, kdy si tyto 
údaje vyžádají orgány veřejné správy, jejichž oprávnění po správci uvedené údaje požadovat vyplývají 
ze zvláštních právních předpisů (např. inspekce sociálních služeb). Uživatel je však o tomto jednání 
předem informován. 

Zaměstnanci správce zpracovávající osobní údaje uživatele: 

- ředitelka příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava, 
- vedoucí oddělení odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby, 
- každý sociální pracovník či pracovník v sociálních službách zajišťující poskytování sociální 

služby uživateli, 
- metodik kvality sociálních služeb, 
 

v rozsahu shromažďování, ukládání na nosiče informací, úpravy nebo pozměňování, vyhledávání, 
používání, předávání třetím osobám, uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace 
osobních údajů; 
 
Osobní údaje budou uchovávány v uzamčených místnostech za současného provedení dalších 
technicko - organizačních opatření. 
 
 

II. INFORMACE KE ZPRACOVÁVANÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU 
ÚDAJŮ - UŽIVATELE 

 

Podmínky, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje uživatele v režimu jeho souhlasu (tj. právním 
základem je souhlas uživatele), jsou obsaženy výše v části I. tohoto dokumentu. V této části jsou níže 
obsaženy informace ke zpracovávání osobních údajů v režimu bez souhlasu uživatele, a dále práva 
uživatele, která má tento ve vztahu k veškerému zpracování jeho osobních údajů správcem (ať už 
v režimu souhlasu či bez něj). 

Příspěvková organizace Sociální služby Slezská Ostrava  jakožto správce osobních údajů zpracovává 
v režimu bez souhlasu uživatele tyto osobní údaje uživatele: jméno, příjmení, datum narození, trvalý 
pobyt, druh, rozsah, místo a čas poskytované sociální služby, průběh poskytování sociální služby, 
úhradu za sociální službu, údaje vztahující se k sociální situaci. Účelem zpracování těchto osobních 
údajů je jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby na žádost uživatele a následně 
splnění této smlouvy. Účel zpracování je zde současně právním základem pro zpracování. Poskytnutí 
uvedených osobních údajů je zákonným požadavkem, je povinné a jejich případné neposkytnutí může 
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mít za následek nemožnost uzavření smlouvy a poskytnutí sociální služby. Osobní údaje budou 
správcem uchovávány po celé období poskytování sociální služby uživateli, a dále do uplynutí 5. 
kalendářního roku od ukončení poskytování sociální služby uživateli. Osobní údaje v tomto režimu 
nebudou předávány třetím osobám (s výjimkou předání orgánům veřejné správy, jejichž oprávnění 
po správci uvedené údaje požadovat vyplývají ze zvláštních právních předpisů či v případě ochrany 
životně důležitých a oprávněných zájmů uživatele) ani do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. 
Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce, kterými jsou: ředitelka 
příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava, vedoucí oddělení odlehčovací pobytové 
služby a pečovatelské služby, každý sociální pracovník či pracovník v sociálních službách zajišťující 
poskytování sociální služby uživateli, metodik kvality sociálních služeb, příslušní zaměstnanci oddělení 
ekonomického a personálního (tito pouze v rozsahu nezbytném ke zpracování a evidenci příjmů ze 
smlouvy o poskytnutí sociální služby). Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného 
rozhodování, včetně profilování. Správce za účelem ochrany životně důležitých a oprávněných zájmů 
uživatele zpřístupní osobní údaje příbuzného uživatele v rozsahu jméno, příjmení, telefon, má-li tyto 
k dispozici, třetím osobám (zejména RZS, bezpečnostním sborům a nemocnicím). 
 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách 
příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava   www.ssso.cz.   
 
Uživatel má tato práva: 

 právo být informován o zpracování osobních údajů, 

 právo na přístup k osobním údajům, 

 právo na opravu, resp. doplnění, nepřesných či neúplných osobních údajů, 

 právo na výmaz (právo být zapomenut) - pokud je dán některý z důvodů dle nařízení, 

 právo na omezení zpracování – v případech dle nařízení, 

 právo na přenositelnost údajů k jinému správci, 

 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

 právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 
zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho významně 
dotýká, 

 právo podat stížnost u dozorového úřadu, 

 právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu, 

 právo na účinnou soudní ochranu vůči správci a zpracovateli, 

 právo na náhradu újmy v důsledku porušení nařízení.   
 
 

 

V Ostravě dne:   ……………………………                                                        ………………………………………  
                                                                                                                          Podpis uživatele služby        

 
 

http://www.ssso.cz/

