INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů

Kontaktní osoba pro
agendu osobních údajů

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace
sídlo: Pochlovická 57, Dolní Pochlovice, 357 51 Kynšperk nad Ohří
IČ 70832641
zastoupený: Mgr. Lenkou Antolovou, MPA, ředitelkou
zapsaný pod spisovou značkou Pr 537 vedenou u Krajského soudu v Plzni
Mgr. Lenka Antolová, MPA, ředitelka
antolova@ss-po.cz

1. KLIENTI ZAŘÍZENÍ
Účel zpracování osobních
údajů (dále jen OÚ)

•
•

Právní titul zpracování
osobních údajů

Oprávněný zájem správce
osobních údajů

OÚ získané od subjektů OÚ, které jsou třeba pro vznik smluvního vztahu (v souvislosti se žádostí o přijetí do zařízení
a následně s uzavřením smlouvy)
OÚ subjektů OÚ, které správce OÚ získá v průběhu poskytování sociální služby (záznamy o průběhu a hodnocení služby,
individuální plány, další záznam pracovníků přímé péře, zdravotníků, aktivizačních pracovníků, sociálních pracovníků
a vedoucích služby

• Oprávněný zájem správce OÚ
• Oprávněný zájem obchodních partnerů správce OÚ
• Oprávněný zájem třetích osob (klientů zařízení, v němž poskytuje sociální služby správce OÚ)
• Plnění smluvních závazků smluvními stranami
Zájem správce OÚ:
• zajištění komunikace a obchodního styku mezi zákazníkem (správce OÚ) a dodavateli,
• vytvoření komplexních podmínek pro optimální chod zařízení, v němž poskytuje sociální služby správce OÚ)

Příjemci osobních údajů

•
•

orgány veřejné moci v rámci výkonu jejich pravomocí
nositelé pojištění při šetření pojistných událostí

Přehled práv subjektu

•
•
•
•
•

právo na přístup k OÚ
právo na opravu OÚ
právo na výmaz OÚ za podmínek uvedených v článku 17 nařízení GDPR
právo na omezení zpracování OÚ
právo vznést námitku proti zpracování OÚ
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Automatizované
individuální rozhodování,
profilování

• právo podat stížnost dozorovému úřadu
Není prováděno.

2. ZAMĚSTNANCI ZAŘÍZENÍ
Účel zpracování osobních
údajů

•
•

Právní titul zpracování
osobních údajů

•
•
•
•

Oprávněné zájmy

Plnění zákonných povinností správce OÚ
Oprávněný zájem subjektů OÚ
Oprávněný zájem správce OÚ
Oprávněný zájem třetích osob - rodinných příslušníků, klientů zařízení, orgánů veřejné správy, obchodních partnerů –
dodavatelů zboží a služeb
• Plnění smluv a dohod se subjekty OÚ
• Souhlas subjektů OÚ
Zájem správce OÚ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Příjemci osobních údajů

Plnění zákonných povinností na úseku poskytování sociálních služeb.
Naplnění smyslu a účelu existence zařízení – vytvoření komplexních podmínek pro funkční a bezproblémový chod
zařízení.

•
•
•

na řádném plnění všech zákonných povinností v rámci personální agendy
na dodržení všech osvědčených pravidel interní personální politiky a na jejím rozvoji s cílem průběžné stabilizace,
optimalizace a zajištění příznivého klimatu na pracovišti
na zkvalitnění péče o lidské zdroje a zvýšení konkurence schopnosti zařízení
na zlepšení motivace zaměstnanců, na optimalizaci systému odměňování
na zajištění ochrany a zdraví, majetku, síťové bezpečnosti
na zajištění dodržování předepsaných pracovních postupů
na prezentaci za účelem podpory jeho dobré pověsti
na vyhodnocení průběhu pracovně právního vztahu zaměstnanců k hodnocení personální praxe a k její budoucí
optimalizaci
Orgány veřejné moci v rámci výkonu jejich pravomocí (včetně zřizovatele)
Smluvní partneři – dodavatelé zboží a služeb
Poskytovatel pracovně lékařských služeb
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•
•
Přehled práv subjektu

Automatizované
individuální rozhodování,
profilování

Zdravotní a komerční pojišťovny
Odborová organizace

• právo na přístup k OÚ
• právo na opravu OÚ
• právo na výmaz OÚ za podmínek uvedených v článku 17 nařízení GDPR
• právo na omezení zpracování OÚ
• právo vznést námitku proti zpracování OÚ
• právo podat stížnost dozorovému úřadu
Není prováděno.

3. OPATROVNÍCI KLIENTŮ ZAŘÍZENÍ, KONTAKTNÍ OSOBY DALŠÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH INSTITUCÍ
Kategorie
zpracovávaných osobních
údajů a zdroje získaných
OÚ

•
•
•

Kontaktní osobní údaje opatrovníků (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště, kontaktní
adresa)
Kontaktní osobní údaje kontaktních osob veřejných opatrovníků (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa,
kontaktní adresa)
Kontaktní osobní údaje kontaktních osob spolupracujících institucí

Účel zpracování osobních
údajů

•
•
•

Plnění zákonných povinností na úseku poskytování sociálních služeb.
Plnění zákonných povinností vyplývajících z oblasti občanského práva
Naplnění smyslu a účelu existence zařízení – vytvoření komplexních podmínek pro funkční a bezproblémový chod
zařízení.

Právní titul zpracování
osobních údajů

•
•
•
•
•
•

Plnění zákonných povinností správce (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů a další)
Oprávněný zájem správce OÚ
Oprávněný zájem subjektů OÚ
Oprávněný zájem třetích osob (klientů zařízení, v němž poskytuje sociální služby správce OÚ, orgány veřejné správy)
Plnění smluvních závazků a příp. dohod se subjekty OÚ
Souhlas subjektů OÚ

Příjemci osobních údajů

•

Orgány veřejné moci při výkonu jejich pravomocí
Stránka 3 z 9

INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přehled práv subjektu

Automatizované
individuální rozhodování,
profilování

• právo na přístup k OÚ
• právo na opravu OÚ
• právo na výmaz OÚ za podmínek uvedených v článku 17 nařízení GDPR
• právo na omezení zpracování OÚ
• právo vznést námitku proti zpracování OÚ
• právo podat stížnost dozorovému úřadu
Není prováděno.

4. RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI KLIENTŮ
Kategorie
zpracovávaných osobních
údajů a zdroje získaných
OÚ
Účel zpracování osobních
údajů

Kontaktní osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa)
Osobní údaje nezbytné k zajištění financování sociálních služeb a zajištění dohodnuté správy majetku klientů zařízení (bankovní
spojení subjektů OÚ)
•
•

Plnění zákonných povinností na úseku poskytování sociálních služeb.
Naplnění smyslu a účelu existence zařízení – vytvoření komplexních podmínek pro funkční a bezproblémový chod
zařízení.

Právní titul zpracování
osobních údajů

•
•
•
•
•
•

Plnění zákonných povinností správce OÚ
Oprávněný zájem správce OÚ
Oprávněný zájem subjektů OÚ
Oprávněný zájem třetích osob (klientů zařízení, v němž poskytuje sociální služby správce OÚ, orgány veřejné správy)
Plnění smluvních závazků a příp. dohod se subjekty OÚ
Souhlas subjektů OÚ

Příjemci osobních údajů

•

Žádní - zpracování výlučně v rámci interní struktury správce OÚ

Přehled práv subjektu

•
•
•
•

právo na přístup k OÚ
právo na opravu OÚ
právo na výmaz OÚ za podmínek uvedených v článku 17 nařízení GDPR
právo na omezení zpracování OÚ
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Automatizované
individuální rozhodování,
profilování

• právo vznést námitku proti zpracování OÚ
• právo podat stížnost dozorovému úřadu
Není prováděno.

5. STUDENTI, STÁŽISTÉ, DOBROVOLNÍCI
Kategorie
zpracovávaných osobních
údajů a zdroje získaných
OÚ
Účel zpracování osobních
údajů

Jméno a příjmení, datum narození, místo narození (pouze stážisté), bydliště, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo,
číslo účtu, přesná evidence o počtu hodin strávených v zařízení (pro prokázání praxe a vykazování dobrovolnických hodin),
zprávy o plnění povinností studentů v rámci výuky.
•
•

Plnění právních povinností dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozd. předpisů, ve vztahu ke studentům,
stážistům, vůči vysílající škole (vysílající studenty) či jiné organizaci (vysílající stážisty, dobrovolníky)
Stabilizace lidských zdrojů správce OÚ

Právní titul zpracování
osobních údajů

•
•
•
•

Plnění zákonných povinností správce OÚ
Oprávněný zájem správce OÚ
Oprávněný zájem subjektů OÚ (studenti, stážisté, dobrovolníci)
Plnění smluvních závazků

Oprávněné zájmy

•

Zájem správce OÚ na splnění zákonných povinností vůči studentům a vzdělávací instituci, stážistům, dobrovolníkům a
vysílajícím organizacím.
Zájem správce OÚ na zajištění motivace studentů ke vzniku a stabilizaci pracovněprávního vztahu ke správci OÚ
Zájem studentů, stážistů na včasném a řádném uspokojení všech případných nároků dle platné právní úpravy a dle
smlouvy
Zájem vzdělávací instituce a vysílající organizace na bezproblémovém průběhu praktické výuky, stáže, výkonu
dobrovolnické služby

•
•
•
Příjemci osobních údajů

•
•

Orgány veřejné moci v rámci výkonu jejich pravomocí (včetně zřizovatele)
Vzdělávací instituce a další vysílající organizace

Přehled práv subjektu

•
•
•

právo na přístup k OÚ
právo na opravu OÚ
právo na výmaz OÚ za podmínek uvedených v článku 17 nařízení GDPR
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Automatizované
individuální rozhodování,
profilování

• právo na omezení zpracování OÚ
• právo vznést námitku proti zpracování OÚ
• právo podat stížnost dozorovému úřadu
Není prováděno.

6. FYZICKÉ OSOBY (smluvní partneři)

Účel zpracování osobních
údajů

•
•

Praktická realizace práv a povinností z obchodních smluv s obchodními partnery správce OÚ
Zajištění komunikace a obchodního styku se zákazníkem (správce OÚ) a dodavateli

Právní titul zpracování
osobních údajů

•
•
•
•

Oprávněný zájem správce OÚ
Oprávněný zájem obchodních partnerů správce OÚ
Oprávněný zájem třetích osob (klientů zařízení, v němž poskytuje sociální služby správce OÚ)
Plnění smluvních závazků smluvními stranami

Oprávněný zájem správce
osobních údajů

Zájem správce OÚ:
•
•

zajištění komunikace a obchodního styku mezi zákazníkem (správce OÚ) a dodavateli,
vytvoření komplexních podmínek pro optimální chod zařízení, v němž poskytuje sociální služby správce OÚ)

Příjemci osobních údajů

•
•

orgány veřejné moci v rámci výkonu jejich pravomocí
nositelé pojištění při šetření pojistných událostí

Přehled práv subjektu

•
•
•
•
•
•

právo na přístup k OÚ
právo na opravu OÚ
právo na výmaz OÚ za podmínek uvedených v článku 17 nařízení GDPR
právo na omezení zpracování OÚ
právo vznést námitku proti zpracování OÚ
právo podat stížnost dozorovému úřadu
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Automatizované
individuální rozhodování,
profilování

Není prováděno.

7. EXTERNÍ FYZICKÉ OSOBY
Účel zpracování osobních
údajů

•
•
•
•

Přehled o osobách pohybujících se v areálu správce OÚ
Ochrana majetku správce OÚ
Ochrana bezpečí a majetku osob, které jsou přítomné v areálu správce OÚ
Zajištění informací nezbytných pro případné šetření trestných činů, přestupků a šetření pojistných událostí v areálu
správce OÚ

Právní titul zpracování
osobních údajů

•
•
•

Oprávněný zájem správce OÚ
Oprávněný zájem zaměstnanců správce OÚ
Oprávněný zájem třetích osob

Oprávněný zájem správce
osobních údajů

Zájem správce OÚ:
• získat přehled o osobách vstupujících do jeho areálu, ve kterém poskytuje služby
• zajištění bezpečí osob, které jsou přítomny v areálu, ve kterém poskytuje služby
• zajištění ochrany majetku a majetku třetích osob.
Zájem zaměstnanců správce OÚ na zajištění bezpečí a ochranu jejich majetku na pracovišti.
Zájem orgánů veřejné moci a nositelů pojištění na efektivním vyšetření případných pojistných událostí nebo protiprávní činností
v areálu správce OÚ.

Příjemci osobních údajů

•
•

orgány veřejné moci v rámci výkonu jejich pravomocí
nositelé pojištění při šetření pojistných událostí

Přehled práv subjektu

•
•
•
•
•

právo na přístup k OÚ
právo na opravu OÚ
právo na výmaz OÚ za podmínek uvedených v článku 17 nařízení GDPR
právo na omezení zpracování OÚ
právo vznést námitku proti zpracování OÚ
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•
Automatizované
individuální rozhodování,
profilování

právo podat stížnost dozorovému úřadu

Není prováděno.

8. KONTAKTNÍ FYZICKÉ OSOBY OBCHODNÍCH PARTNERŮ SPRÁVCE OÚ (získání osobních údajů ze zdrojů odlišných od subjektu osobních údajů)

Účel zpracování osobních
údajů
Právní titul zpracování
osobních údajů

Oprávněný zájem správce
osobních údajů

Příjemci osobních údajů
Přehled práv subjektu

Automatizované
individuální rozhodování,
profilování

•
•

Praktická realizace práv a povinností z obchodních smluv s obchodními partnery správce OÚ
Zajištění komunikace a obchodního styku se zákazníkem (správce OÚ) a dodavateli

• Oprávněný zájem správce OÚ
• Oprávněný zájem obchodních partnerů správce OÚ
• Oprávněný zájem třetích osob (klientů zařízení, v němž poskytuje sociální služby správce OÚ)
• Plnění smluvních závazků smluvními stranami
Zájem správce OÚ:
• zajištění komunikace a obchodního styku mezi zákazníkem (správce OÚ) a dodavateli,
• vytvoření komplexních podmínek pro optimální chod zařízení, v němž poskytuje sociální služby správce OÚ)
•
•
•

orgány veřejné moci v rámci výkonu jejich pravomocí
nositelé pojištění při šetření pojistných událostí

• právo na přístup k OÚ
• právo na opravu OÚ
• právo na výmaz OÚ za podmínek uvedených v článku 17 nařízení GDPR
• právo na omezení zpracování OÚ
• právo vznést námitku proti zpracování OÚ
• právo podat stížnost dozorovému úřadu
Není prováděno.
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9. UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ (získání osobních údajů ze zdrojů odlišných od subjektu OÚ)
Účel zpracování

•
•
•

Komplexní zpracování OÚ v rámci dílčího výběrového řízení.
Komplexní zpracování OÚ za účelem nabízení pracovního uplatnění po skončení výběrového řízení, není-li uchazeč
při dílčím výběrovém řízení vybrán.
Plnění požadavků interní náborové politiky.

Právní titul zpracování
osobních údajů

•
•
•

Oprávněný zájem subjektů OÚ
Oprávněný zájem správce OÚ
Souhlas subjektů OÚ

Oprávněné zájmy

•
•
•

Zájem správce na zpracování komplexní dokumentace spojené s konkrétním výběrovým řízením
Zájem správce na vytvoření databáze potenciálních vhodných kandidátů na pracovní pozice v provozu správce
Zájem uchazeče na získání nabídek pro potenciální uplatnění

Příjemci osobních údajů

•

Orgány veřejné moci v rámci výkonu jejich pravomocí (včetně zřizovatele)

Přehled práv subjektu

Automatizované
individuální rozhodování,
profilování

• právo na přístup k OÚ
• právo na opravu OÚ
• právo na výmaz OÚ za podmínek uvedených v článku 17 nařízení GDPR
• právo na omezení zpracování OÚ
• právo vznést námitku proti zpracování OÚ
• právo podat stížnost dozorovému úřadu
Není prováděno.
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