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Příloha č. 12 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s přijetím nařízení Evropské unie - GDPR  

(v účinnosti od 25. 5. 2018) a práva subjektu údajů 

 Informace pro zájemce o sociální službu a uživatele sociální služby Denní stacionář SVÍTÁNÍ 

(subjekty údajů), s jejichž osobními údaji pracujeme: 

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. provozující registrovanou službu Denní 

stacionář SVÍTÁNÍ ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 

jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele sociální služby (dále 

jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv 

subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. 

Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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 „GDPR“) a dále v souladu s relevantními 

vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a 

v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu. 

I. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů 

1) Zajištění a poskytnutí sociální služby 

• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti organizace. 

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, 

příjmení, datum narození, adresa a dále v případě stanoveného opatrovníka – jméno, 

příjmení, datum narození, adresa, rozsudek o stanovení opatrovníka, a to pro účely plnění 

zákonem stanovených povinností § 91 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů).  

• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, 

jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. 

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, 

příjmení, datum narození, adresa, informace o svéprávnosti a zdravotním stavu (k posouzení 

cílové skupiny). Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem 

pro uzavření nebo změnu smlouvy o poskytnutí služby Denní stacionář, přičemž zde 

poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci 

subjektu údajů. 

 



 

2 
SVI_DS_DOK4_2022_05_V3 

• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro následné plnění dané smlouvy. 

Organizace, dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – místo 

narození, zdravotní stav – užívané léky, kompenzační pomůcky, zájmy a kontakt na blízkou 

osobu a zákonného zástupce uživatele. 

Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zde dobrovolné, v rozsahu odpovídajícímu 

individuálnímu plánu uživatele sociální služby a k zajištění bezpečnosti a zdraví uživatele – 

nemá vliv na uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby.        

2) Prezentace, propagace organizace, sociální služby.  

       Organizace, dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – 

fotografie, videa, zvukové záznamy a informace z biografie uživatele sociální služby, a to 

pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely prezentace, propagace a marketingu, 

poskytuje subjekt údajů dobrovolně. Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a 

to osobně na níže uvedené adrese zájmového spolku nebo v listinné formě oznámením 

doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. 

II. Skartace, navrácení dokumentů 

• Údaje o zájemci/uživateli sociální služby – skartace těchto údajů probíhá po 10 letech 

od ukončení Smlouvy s uživatelem. 

• Údaje o zákonném zástupci (opatrovníkovi) zájemce/uživatele sociální služby – pro 

potřeby sjednání sociální služby, komunikace ohledně poskytované sociální služby (zákonný 

důvod). Skartace těchto údajů probíhá po 10 letech od ukončení Smlouvy s uživatelem 

(počítáno rokem následujícím po roce, v němž byla ukončena spolupráce se 

zájemcem/uživatelem). 

• Další informace k dobrovolně poskytnutým údajům (např. užívané léky, kompenzační 

pomůcka …) a dobrovolnému souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro 

účely, které nejsou nezbytné s plněním zákonné normy (např. souhlas s fotografováním či s 

pořizováním video záznamu pro účely propagace organizace). 

Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese 

zájmového spolku nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže 

uvedených kontaktních údajů. Dále si subjekt údajů může kdykoliv vyžádat zpět dokumenty, 

které dobrovolně poskytl organizaci k naplnění Individuálního plánu uživatele služby a k 

zajištění své bezpečnosti a zdraví. 

 Organizace, v případě zamítnutí Žádosti o službu – v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., 

(Zákon o sociálních službách) bez odkladu navrátí všechny poskytnuté dokumenty. 

Organizace bude evidovat jen jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje (v souladu 
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s„GDPR“ a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany 

osobních údajů – viz výše). 

III. Bezpečnost osobních údajů 

• Pro naši organizaci je bezpečnost osobních údajů uživatelů služby zásadní prioritou. 

Zpracovávání osobních údajů je plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Při nakládání s osobními údaji klade 

naše organizace velký důraz na technické a organizační zabezpečení osobních údajů (např. 

proškolení zaměstnanců, stanovení zodpovědného zaměstnance za bezpečné uložení 

dokumentů). 

• Všechny osobní údaje v elektronické formě se ukládají do systémů, k nimž mají 

přístup pouze určení zaměstnanci, kteří potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat 

pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto 

osobním údajům je chráněn heslem. Organizace pravidelně testuje a vylepšuje zabezpečení 

osobních údajů. 

IV. Zpracovatelé a příjemci 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle organizace, jeho 

zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli organizace, a to na základě smluv o zpracování 

osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.  

Zpracovateli osobních údajů organizace jsou dodavatelé ekonomických a účetnických firem, 

dodavatel a podpora hardware a software používaných v rámci poskytování sociálních 

služeb. 

Organizace informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány 

třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných 

osobních údajů – např. orgány státní moci apod.  

 

V. Práva subjektu údajů 

Subjekty údajů, s jejichž osobními údaji pracujeme, podle uvedených právních předpisů, mají 

svá práva, týkající se osobních dat.  

Subjekt údajů (uživatel služby) má právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho 

týkají, jsou či nejsou organizací  zpracovávány, a pokud ano, má uživatel právo získat přístup 

k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, 

kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, 

doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány a jak bude probíhat jejich skartace, zdroje 

osobních údajů.  Organizace poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů 

bezplatně.  
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Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které poskytnul  

organizaci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo 

předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo 

jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. 

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že organizace nebo smluvní zpracovatel  organizace,  

provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 

subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s 

ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů organizaci požádat o opravu či výmaz 

(likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt 

údajů vznést námitku proti takovému zpracování.  

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro jednotlivé účely 

samostatně, není-li k evidenci zákonný důvod. 

Subjekt údajů (uživatel služby) má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem nebo stížností 

na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7. 

VI. Kontaktní údaje 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů (změna údajů, odvolání 

souhlasu, podání stížnosti, apod.) se můžete obracet na vedoucí sociální služby, pověřence 

organizace nebo ředitelku organizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
SVI_DS_DOK4_2022_05_V3 

Já, pan /paní) …………………………………………………………….., narozený/á……………………………………., 

trvale bytem……………..……………………………………………………………………………………………………………, 

zastoupený/zastoupená………………………………………………………………………………………………………… 

vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, 

o.p.s., se sídlem Klášterní 52, Pardubice 530 02, IČO 25916092, coby správci údajů, 

souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, 

a to pro níže stanovené účely a dobu trvání 

Osobní údaj Účel zpracování Doba 
poskytnutí 
souhlasu 

Souhlas (napište 
hůlkovým písmem 
ANO nebo NE) 

Fotografie klienta Agenda: Audiovizuální 
záznamy a fotografie klientů: 
Webové stránky organizace, 
publikace, Facebook, 
nástěnky,  výroční zpráva 
organizace, kronika, 
propagační materiály 
organizace. 

po dobu 
poskytování 
sociální 
služby 

 

Audio či 
videozáznam 

 

Agenda: audiovizuální 
záznamy a fotografie 
zaměstnanců, žáků, klientů: 
Webové stránky školy, školní 
publikace, školní Facebook, 
nástěnky, ročenka školy, 
výroční zpráva školy, výroční 
zpráva o.p.s., kronika, 
propagační materiály školy. 

po dobu 
poskytování 
sociální 
služby 

 

Rodné číslo 
 

Agenda: hrazení stravného, 
sociálních služeb 

po dobu 
poskytování 
sociální 
služby 

 

 
Výtvarná díla, 
artefakty 
 

Agenda: propagace sociální 
služby 

po dobu 
poskytování 
sociální 
služby 

 

 
 
 

   

 

Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, v platném znění, a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
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(2016/679), a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu, případně do odvolání tohoto 

souhlasu. 

Organizace Základní škola a Praktická škola, SVÍTÁNÍ, o.p.s. je oprávněna zpracovávat osobní 

údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž 

aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným 

zaměstnancům organizace či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro 

účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. 

Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl (a) Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, 

o.p.s. informován svých právech a povinnostech (dokument Zpracování osobních údajů v 

souvislosti s přijetím nařízení Evropské unie - GDPR (v účinnosti od 25. 5. 2018) a práva 

subjektu údajů. 

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím 

tohoto formuláře je zcela dobrovolné. 

 

 

Dne                                        Podpis klienta/opatrovníka …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 


