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Prohlášení o seznámení se zásadami zpracování osobních údajů uživatelů sociálních služeb v Centru sociálních služeb Praha

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících 
se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace,
a to za účelem poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „zákon 108/2006 Sb.“) a  prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen „prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.“); účelem je především sjednání smlouvy o poskytování sociálních služeb, samotné poskytování sociálních služeb, plánování a vedení průběhu poskytování sociálních služeb a kvalitní a bezpečná podpora.
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly 
co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1.1 Kdo zpracovává Vaše osobní údaje? 
Správcem osobních údajů, tedy subjektem, který určuje účely a prostředky a rozhoduje 
o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je: 
Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace,
IČ: 70878277,
se sídlem: Žilinská 2769/2, Praha 4 - Záběhlice, 141 00,
web: http://www.csspraha.cz/. 


Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého jsme jmenovali a kterým je: 

Mgr. Lubomír Váňa, DiS.,
kontaktní adresa: Žilinská 2769/2, Praha 4 - Záběhlice, 141 00,
telefon: +420 736 505 797,
e-mail: lubomir.vana@csspraha.cz" lubomir.vana@csspraha.cz. 

Zpracovatelem Vašich osobních údajů, které nám předáte, je za výše uvedeným účelem společnost:

AVe-comp s.r.o.,
IČ: 27368696,
se sídlem: Hněvkovská 1241/34, Praha 4 – Chodov, 148 00,

která je správcem technického řešení našeho elektronického úložiště,

a 

společnost Software Production, s. r. o., IČ: 27973956, se sídlem: Denisovo nábřeží 2568/6, Plzeň 3, 301 00, která je správcem naší elektronické databáze.



1.2 Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány? 
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 (zjednodušeně obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů. 
Zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb. probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i vaše práva a povinnosti související s poskytováním sociálních služeb a z tohoto poskytování sociálních služeb vycházející. 
Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě povinností vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb. a z prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme konkrétní sociální službu nebo služby a dále pak po dobu danou Spisovým a skartačním řádem Centra sociálních služeb Praha, po jejímž uplynutí budou Vaše osobní údaje skartovány.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování. 

1.3 Které Vaše osobní údaje zpracováváme? 
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu: 
	 jméno a příjmení,
 	adresa trvalého bydliště,
 	datum narození,
	telefonní číslo,
 	e-mail,
	omezení svéprávnosti, jméno, adresa, datum narození, kontaktní údaje a zákonného zástupce,
 	informace o zaměstnání,
 	informace o vzdělání,
	informace o Vaší rodině,
	informace o vztazích v rodině,
 	informace o finančních záležitostech,
	informace o spolupráci s dalšími organizacemi,
 	další potřebné údaje: ………………………………………………………………………,

a které jste nám poskytli za výše stanoveným účelem.

1.4 Jak chráníme Vaše osobní údaje? 
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze ti pracovníci správce, kteří tímto přístupem nezbytně zajišťují výše uvedený účel zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. 

1.5 Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?  
Vaše osobní údaje v této souvislosti předáváme ke zpracování pouze výše uvedeným zpracovatelům; společnosti AVe-comp s.r.o., která je správce našeho elektronického úložiště, a dále pak společnosti Software Production, s. r. o., která je správcem naší elektronické databáze, což je nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu zpracování osobních údajů, a dále pak případně orgánům veřejné správy a jiným orgánům nebo organizacím, se kterými při poskytování sociálních služeb spolupracujeme; tyto osobní údaje předáváme buď na základě Vašeho písemného souhlasu s předáním osobních údajů konkrétnímu orgánu nebo organizaci, nebo tak činíme v případě, že nám to ukládá 
za povinnost zákon č. 108/2006 Sb. nebo jiný právní předpis.


1.6 Jaká máte práva k Vašim osobním údajům? 
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
	právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
	právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
	právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy; 
	právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
	právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci. 


Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným pověřenci pro ochranu osobních údajů, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČ: 708 37 627,
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
web: https://www.uoou.cz. 
1.7 Kde se dozvíte více? 
S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obracet 
na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: 
Mgr. Lubomír Váňa, DiS.,
kontaktní adresa: Žilinská 2769/2, Praha 4, 141 00,
telefon: +420 736 505 797,
e-mail: lubomir.vana@csspraha.cz" lubomir.vana@csspraha.cz. 


2. POTVRZENÍ O SEZNÁMENÍ SE ZÁSADAMI ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Já, níže podepsaný

jméno a příjmení:………………………………………………………………………………..,

datum narození:…………………………………………

potvrzuji a prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů podle bodu 1. tohoto prohlášení a správce tak bude zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu uvedeném v bodě 1.3 za účelem poskytování sociálních služeb podle zákona č. 106/2008 Sb. po dobu a za podmínek shora v bodu 1. uvedených. Zároveň tímto stvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že mé osobní údaje budou předávány ke zpracování za stanoveným účelem zpracovatelům, kteří jsou uvedeni v bodě 1.5, a případně předány na základě mého písemného souhlasu nebo zákonné povinnosti správce jiným orgánům a organizacím.


V ………………….. dne …………………


……………………………………

