Zpracování osobních údajů
Domov u zámku, z.s. v rámci své činnosti, že zpracovává Vaše osobní a citlivé údaje
v souvislosti se zpracováním Vaší přijaté žádosti, popř. s Vaším přijetím a následným
pobytem v zařízení.
Osobní údaje jsou zejména: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa, datum a místo narození,
státní příslušnost, příjmy (výše důchodu, příspěvek na péči), kontakty na rodinné příslušníky.
Citlivými údaji, jsou např. údaje o národnostním původu, náboženství či zdravotním stavu.
Zpracováním těchto údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče,
používání, uchovávání, třídění a předávání údajů Domovem u zámku, z.s. za podmínek níže
uvedených.
Osobní a citlivé údaje jsou vedeny v žádosti o přijetí, popřípadě v dokumentech potřebných
pro přijetí do domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem a pro zajištění
kvalitních služeb. Jedná se o podklady potřebné při podání žádosti, při sepsání smlouvy,
při úhradě za pobyt a poskytování sociálních služeb včetně zdravotní péče.
Zařízení zpracovává Vaše osobní údaje od doby podání Vaší žádosti, po dobu Vašeho
pobytu při poskytování sociálních služeb až do doby archivace a skartace. Domov u zámku,
z.s. má podle zákona vypracovaná taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracovávání, jakož i k jinému zneužití.
Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích
a zpracovávat veškerou dokumentaci dle předpisů vydaných zařízením a v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné,
souhlas se zpracováváním osobních údajů a využíváním rodného čísla je možné kdykoliv
písemně odvolat. V případě, že odmítnete souhlas udělit, není zařízení nadále oprávněno
Vaše osobní údaje zpracovávat. V tomto případě Vám nemůžeme poskytovat sociální ani
zdravotní služby, neboť jejich poskytování je podmíněno zpracováváním Vašich osobních
údajů.
Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů
Souhlasím dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováváním osobních
a citlivých údajů spolkem Domov u zámku z.s.
Dle ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, souhlasím s tím, aby spolek využíval moje rodné číslo pro výše uvedené účely.
Souhlasím s vedením zdravotnické dokumentace dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů (např. posudek lékaře, poukaz na vyšetření, záznam ošetřovatelské
péče ošetřovatelský plán, propouštěcí zpráva) a s vedením dokumentace sociální.
Všechny citované zákony jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky zařízení.
Souhlasím s poskytnutím informací ohledně mého zdravotního stavu rodinným příslušníkům
uvedeným v žádosti o poskytnutí sociální služby.
Jméno a příjmení:____________________________

Datum narození:______________

Datum: ____________________________________

Podpis: _____________________

