Souhlas uživatele služby Domov pro seniory s využitím osobních údajů
Já, ……………………………………………….., naroz. ……………………………………………
uděluji tímto souhlas organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské
Lázně, příspěvková organizace se sídlem Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně, aby ve smyslu
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)
a změně některých zákonů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů zpracovávala tyto mé osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- trvalé bydliště
- přechodné bydliště – bydliště aktuálního pobytu
- rodné číslo
- telefonní číslo
- číslo bankovního osobního účtu pro úhrady za poskytované služby formou inkasa
- výše příjmu dle zák. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu v platném znění při
žádosti o sníženou úhradu za ubytování
- údaje o omezení schopnosti právně jednat, o ustanovení opatrovníka či jiné nápomocné
osoby
- zdravotní pojišťovna a číslo průkazu zdravotního pojištění
- číslo občanského průkazu při žádosti o úschovu
- číslo průkazu TP – ZTP/P – při žádosti o úschovu
- jiné doklady při žádostech o jejich úschovu
Výše uvedené údaje, je nutné zpracovat za účelem uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb, o sociálních službách v platném znění
a v souladu se zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dále pro plnění závazků ze
smlouvy plynoucích - realizaci možnosti úhrady za ubytování, stravu, léky, inkontinentní pomůcky
formou inkasní, za případné vratky vzniklé při poskytování služby formou bezhotovostní bankovním převodem.
Rodné číslo je nutné zpracovat pro komunikaci Správce s orgány veřejné správy jako je např. ČSSZ,
Úřad práce, soudy, zdravotní pojišťovny.
Přechodné bydliště a telefonní kontakt je nutné zpracovat pro udržení stálé komunikace.
Výši příjmu dle zák. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu v platném znění při žádosti
o sníženou úhradu za ubytování je nutné zpracovat pouze při žádosti o sníženou úhradu, kdy
Správce dle tohoto údaje posuzuje oprávněnost snížené úhrady za ubytování v sociální službě
Domov pro seniory.
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Informace o omezené svéprávnosti a případném opatrovnictví nebo jiné formě nápomoci při
právním jednání podložené rozhodnutím soudu je nutné zpracovat pro navázání kontaktu
s podpůrnou osobou a nastavení změn v plánu péče.

Dále uděluji Správci souhlas ke shromažďování dalších údajů o mé osobě v rozsahu, o který sám
žádám prostřednictvím svého individuálního plánu a plánu péče, pro potřeby aktivizačních
a sociálně terapeutických činností, pro zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
údaje: * o těle a jeho defektech, *o duševním stavu a jeho defektech, *o kognitivních
schopnostech, *případně o sexuální orientaci, *o náboženském vyznání či jiných duchovních
potřebách, *o institucích, které využívám – banky, politické organizace, spolky, vzdělávací
instituce, *o mé profesi, o bývalých zaměstnavatelích, o bývalém bydlišti, o zájmech a zálibách pro
potřeby aktivizačních činností,* o rodinném stavu, *o mých lékařích a o terapeutech, *o lécích,*o
dietním režimu, *o sociálních dávkách.
Dále souhlasím s pořizováním fotografických, video, audio záznamů své osoby na společenských
akcích a zveřejňováním na nástěnkách v zařízení, na webových stránkách
a propagačních materiálech organizace.

Souhlas ke shromažďování osobních údajů o mé kontaktní osobě (pojem kontaktní osoba převzat
z Cygnu 2)
Souhlasím, aby do mé sociální a zdravotní dokumentace směl/a nahlížet, od kompetentních
pracovníků Domova pro seniory dostávat informace o všech závažných skutečnostech týkajících se
mého pobytu v zařízení včetně zdravotního stavu i ohledně tzv. posledních věcí člověka pan/í
……………………………………………………………………………………………
trvale bytem: …………………………………………………………………………
telefon: ………………………………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………………………………………
Souhlasím s tím, že tato osoba se bude při žádostech o informace o mne prokazovat číslem mé
Smlouvy o poskytnutí sociální služby Domov pro seniory ………………………………………….
Prohlašuji čestně, že osobní údaje výše uvedené osoby Vám sděluji s jejím souhlasem.
Souhlasím, že výše uvedené údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání Smlouvy
o poskytnutí sociální služby Domov pro seniory, dále po dobu archivační a skartační lhůty.
Jsem Správcem obeznámen a souhlasím, že osobní údaje mohou pro Správce zpracovávat
i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel softwaru pro evidování sociální služby Cygnus2
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v
současné době společnost nevyužívá.
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Jsem Správcem poučen/a o svém právu a způsobu jeho uplatnění podle zákona o ochraně
osobních údajů: vzít souhlas kdykoliv zpět, např. zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje
Správce






požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává
požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V …………………………………………………………………., datum ……………………………………………………..
Podpis klienta / zákonného zástupce / opatrovníka: …………………………………………………………
Další přítomné osoby:
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Souhlas kontaktní osoby
klienta Domova pro seniory pana, paní …………………………………………………….
s využitím a se shromažďováním osobních údajů
jméno a příjmení kontaktní osoby : …………………………………………………………..
adresa: …………………………………………………………, č.p. ......... PSČ ......... Česká republika
telefon: ………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………………
Souhlasím v návaznosti na Souhlas uživatele služby Domov pro seniory pana, paní
…………………………………………………….. s využitím osobních údajů ze dne………………………………., se
kterým jsem seznámen, aby ve stejném smyslu a se stejnými pravidly byly shromažďovány
a uchovány mé výše uvedené osobní údaje za účelem spolupráce při zajištění řádné péče
o paní/pana, …………………………………………………..nar…………………………………………………………………………
v Domově pro seniory a pro spolupráci při zajištění posledních věcí člověka.
Jsem srozuměna s tím, že při žádostech o informace o panu ……………………………………………..se budu
prokazovat číslem Smlouvy o poskytnutí sociální služby Domov pro seniory……………………………….

V Mariánských Lázních dne ……………………………………………

Podpis kontaktní osoby

.....................................................................
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