
Jsou věci, které nezměníme.
Jsou věci, které dokážeme

zvládnout jen spolu. 

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
– OSOBY BLÍZKÉ

SOUHLAS UDĚLUJE (jméno a příjmení): …………………………………………………………………………………………………………

Souhlas je udělován: Dům pro Julii – odlehčovací služba, Václavská 6, 603 00 Brno, IČ: 07020180 

(dále jen poskytovatel nebo TOS)

PROČ POTŘEBUJEME VÁŠ SOUHLAS?
Důvodem je naše povinnost dodržovat platnou legislativu zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a 
povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje je možné zpracovávat na základě různých právních důvodů souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb klientovi – Vašemu příbuznému. Váš souhlas ke zpracování vybraných osobních údajů potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět 
kvalitně a za pomoci dalších společností. Ke zpracování přistupujeme vždy odpovědně tak, aby bylo účelné a maximálně bezpečné. Svůj případný souhlas 
poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.

CO JE OSOBNÍ ÚDAJ?
Je to informace o konkrétní osobě, kterou lze tímto údajem ztotožnit. Takovým údajem je např.: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, též 
telefonní číslo či fotografie atd. Společně s osobním údajem se také hovoří o údajích zvláštní kategorie, kam se zahrnují údaje např.: o rase, etnickém původu, 
politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, zdravotním stavu, sexuální orientaci apod.

PROČ O VÁS SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE A PROČ JE DÁLE ZPRACOVÁVÁME?
Vedou nás k tomu právní důvody související s poskytováním sociální služby klientovi – Vašemu příbuznému. Váš souhlas též potřebujeme
za účelem:
– spolupráce z důvodu povinnosti řádného poskytování sociální služby klientovi -  Vašemu příbuznému
– vzájemného předávání informací o klientovi – Vašem příbuzném, který vás uvedl jako kontaktní osobu

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?
Beru na vědomí, že Dům pro Julii – odlehčovací služba 
zpracovává o mé osobě tyto osobní údaje a jsem srozu-
měn/a s tím, proč jsem předal/a tyto údaje o své osobě k 
dispozici:
– jméno a příjmení
– akademický titul
– příbuzenský poměr/ vztah
– adresa
– telefonní/mobilní číslo a e-mail

KDO VAŠE OSOBNÍ DATA PŘIJÍMÁ (ZPRACOVÁVÁ)?
– Pracovníci OS – ředitelka, sociální pracovnice,

pracovníci v sociálních službách.

– Veškeré Vámi uvedené osobní údaje využijeme pouze v nezbytné míře.

Dům pro Julii,
Terénní odlehčovací služba
Václavská 6, 603 00 Brno

tel.: +420 733 552 752
e-mail.: tos@dumprojulii.com

www.dumprojulii.com
dumprojulii

NA JAK DLOUHO TENTO SOUHLAS UDĚLUJETE?
Souhlas udělujete dnem poskytování sociální služby klientovi – Vašemu příbuznému. Po ukončení smlouvy o poskytování sociální služby klienta budou 
Vaše osobní data skartována v souladu se skartačním řádem Domu pro Julii – odlehčovací služba.

https://www.facebook.com/dumprojulii/
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PROJEV VŮLE
Já, níže podepsaný …………….................................… prohlašuji, že jsem plně porozuměl výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné
vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas Domu pro Julii – odlehčovací službě k následujícím osobním údajům:
– jméno a příjmení
– akademický titul
– příbuzenský poměr/vztah
– adresa
– telefonní/mobilní číslo a e-mail

Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Poskytovatel i osoba blízká obdrží po jednom stejnopise. 

KDE MŮŽETE PODAT STÍŽNOST NA KVALITU ČI ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Kontakt:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627
Tel.: +420 234 665 111
Web: www.uoou.cz

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

– Máte právo na omezení ve zpracování Vašich osobních údajů

– Maté právo požadovat po OS přístup k Vašim osobním údajům (nahlížet do dokumentace, která je o Vás vedena v kanceláři ředitelky nebo 

vedoucí sociálního úseku)

– Máte právo na opravu všech Vašich osobních údajů v dokumentaci nebo výmaz (údajů, které byly vámi OS sděleny navíc a dobrovolně v 

rámci individuálních záležitostí, popřípadě výmaz ve chvíli, kdy již nebude existovat právní důvod pro zpracování)

– Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas. V takovém případě přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje. Rovněž však musíte vzít v potaz, 

že v takovém případě vám nebudeme moci posílat informace o Vašem příbuzném

– Máte také právo na přenositelnost osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány 

automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, 

aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci 

BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V BEZPEČÍ?
Používáme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a nor-
mami upravujícími zpracování osobních údajů. 
Zavedli jsme technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů a to tak, aby se k nim nemohla dostat nepovolaná osoba.  Mezi taková 
zabezpečení patří např.: povinnost mlčenlivosti všech pracovníků poskytovatele, dokumenty vedené o Vás jsou vedeny v dostatečně zabezpečených 
evidencích.

V .............................................................................................. dne ....................................................... Podpis .....................................................................………………..….
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