
 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) 

osoby ucházející se o přijetí do domova 

 

 

Jméno a příjmení žadatele ………………………………………...…….…………………… 

 

datum narození  ……………………………………………….………...………… 

 

adresa trvalého pobytu …………………………………………………………………… 

 

zákonný zástupce (u žadatele omezeného ve svéprávnosti)  

 

…………………………………………………………………… 

 

(dále jen „Subjekt údajů“) 

 

 

d á v á m   o r g a n i z a c i 

 

 

Městská správa sociálních služeb Vejprty, p. o. 

 

se sídlem Přísečnická 456/6, 431 91 Vejprty, IČO 46789863 

 

(dále jen „Správce“) 

 

dobrovolně souhlas se zpracováním svých/opatrovance osobních údajů: 

1. Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné 

číslo, místo narození, číslo OP, ZTP, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, 

korespondenční adresa, email, telefonní číslo, dosažené vzdělání, rodinný stav, 

zaměstnání, výše důchodu + jiný pravidelný příjem (jakou formou je příjem obdržen), 

výše přiznaného PNP, nejbližší příbuzní, zástupce klienta při projednávání žádosti, 

opatrovník, vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele včetně objektivního nálezu, 

diagnózy, duševního stavu a jeho závislostmi, apod.) pro účely 

 

 

Žádosti o přijetí do sociální služby/domova ………………………………………………….. 

 

 

 

 



Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správce zpracovávány: 

 Po dobu trvání řízení o přijetí do domova, dále se pak stává součástí kompletní karty 

klienta. V případě nesplnění cílové skupiny a vyřazení z evidence žádostí o přijetí se provede 

okamžitá skartace.  

Potvrzuji, že jsem byl /a poučen /a o těchto mých právech: 

Za podmínek uvedených v čl. 15 a 22 GDPR a ZOOÚ má Subjekt údajů právo: 

- požádat o bezplatný přistup ke svým osobním údajům, zpracovávaným Správcem, 

- požádat o kopii těchto osobních údajů, 

- požádat o opravu nepřesných osobních údajů, 

- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již pominul účel 

zpracování, pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti 

zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně, 

- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje 

nepotřebuje, ale Subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobou právních 

nároků),  

- na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat osobní údaje Subjektu údajů 

zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Subjektu jinému správci ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.) 

 

Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence pro 

ochranu osobních údajů: Marcel Dučai + 420 739 365 114  

 

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je 

Úřad na ochranu osobních údajů, případně může podat žalobu u soudu. 

 

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny 

poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých 

osobních údajů za podmínek výše uvedených. Prohlašuji, že jsem byl / a poučen / a o svých 

právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů. 

 

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt kdykoliv odvolat.  

 

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a 

zákonem na ochranu osobních údajů i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je 

zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i 

v případech oprávněných zájmů Správce.  

 

 

 

Dne ……………………              …………………………………….. 

jméno, příjmení (žadatele/zákonného 

zástupce), podpis 

 

 

 

 

 


