Informace o zpracování osobních údajů pro stávající klienty
V souvislosti s novou legislativou v ochraně osobních údajů Vás chceme informovat o tom, jak
s Vašimi osobními údaji nakládáme.
Správcem osobních údajů je Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov,
příspěvková organizace, se sídlem: Město Touškov, Partyzánská 519, PSČ 33033, zastoupený
ředitelkou Lenkou Šeflovou, tel. 774 483 701, email ps@pecovatelskasluzba.cz
V rámci péče zpracováváme tyto osobní údaje:
- Jméno, příjmení, datum narození, adresa (sběr za účelem uzavření, změn, ukončení
smlouvy o poskytování pečovatelské smlouvy).
-

Záznamy o rozsahu a způsobu práce pečovatelek a navazující informace o výši úhrady
za odvedenou práci (sběr za účelem evidence spolupráce a vyúčtování úhrady za službu)

-

Údaje o mé roli při sjednané spolupráci (resp. co budu dělat při realizaci úkonů já, co
pečovatelky), mé zvyky, požadavky, potřeby, přání, očekávání, zájmy, koníčky, můj
názor na vzájemnou spolupráci, resp. hodnocení této spolupráce (sběr za účelem
nastavení optimální podoby mé spolupráce s pečovatelkami (v rámci tzv. individuálního
pánování a hodnocení průběhu spolupráce podle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách).

-

údaje o míře mé soběstačnosti (resp, s informacemi o tom, jak se projevuje zhoršení
mého zdravotního stavu) v péči o sebe, o domácnost a o jiné záležitosti, o které se
potřebuji postarat (sběr za účelem nastavení optimální podoby mé spolupráce s
pečovatelkami v rámci tzv. individuálního plánování a hodnocení průběhu spolupráce
podle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

-

Další údaje, jež nám poskytnete v rámci naší činnosti

Osobní údaje chráníme podle předpisů o ochraně osobních údajů a zpracováváme v rozsahu
nezbytném pro komunikaci s Vámi a řádné péče. Řídíme se přitom též požadavky zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Pokud nám neposkytnete uvedené osobní údaje, nebudeme
Vám moci pečovatelskou službu poskytnout.
Údaje budeme zpracovávat po dobu poskytování péče a následně po dobu 10 let.
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, resp. předány?
V rámci naší činnosti a v souladu s uzavřenou smlouvou musíme v nezbytném rozsahu
zpřístupnit osobní údaje následujícím subjektům:
− Poskytovatelé cloudových úložišť,
− Provozovatelé a správci používaných IT systémů, webů a aplikací,
− Pracovníci a dodavatelé zajišťující provoz organizace.
Některé údaje zpracováváme v aplikacích u dodavatele provozujícího své služby na území EU a
Spojených států amerických. Ochrana Vašich osobních údajů je zajišťována na základě

instrumentu Privacy Shield, o němž se můžete dozvědět více na internetových stránkách Úřadu
pro ochranu osobních údajů.
Informace také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností
nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

Jaká jsou Vaše práva?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na:
− přístup k informacím o zpracování osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů,
− opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů,
− námitku proti zpracování, výmaz osobních údajů,
− omezení zpracování osobních údajů,
− přenositelnost údajů,
− podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Proti zpracování máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně
zasahuje do Vašich práv. Námitku prosím předejte ředitelce organizace nebo je zasílejte na
poštovní či emailovou adresu organizace s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikací
a kontaktu na Vás, abychom mohli Vaši námitku řádně vyřídit.
Kde získat další informace?
Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo byste chtěli získat další informace
neváhejte se obrátit na vedení organizace. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Tyto informace jsem si přečetl a porozuměl jsem jim:

Datum:

Jméno:

Podpis:

