
                                                           Příloha k Žádosti o přijetí 

                                                                                  

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů1 

KONTAKTNÍ OSOBY / NÁHRADNÍKA KONTAKTNÍ OSOBY / ZÁSTUPCE 

ŽADATELE2 

Já níže podepsaný/á kontaktní osoby/kontaktní osoba /zástupce žadatele:  

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………… 

Narozen/a: ……………………………………………………………………………………………. 

(dále jen „Subjekt údajů“)  

Uděluji tímto zařízení Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci, Pochlovická 57, 

Dolní Pochlovice, 357 51 Kynšperk nad Ohří, (dále jen „Správce OÚ“) souhlas se zpracováním mých 

osobních údajů (dále jen „OÚ“) za níže uvedených podmínek:  

 

1. OÚ, které budou zpracovány - jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, tel. kontakt, emailová 

adresa, vztah ke klientovi sociální služby. 

2. OÚ budou Správcem OÚ zpracovávány v písemné podobě a v elektronické podobě.  

3. Účelem zpracování OÚ je vyřizování záležitostí týkajících se poskytování sociální služby blízké 

osobě kontaktní osoby / náhradníka kontaktní osoby / zástupce žadatele v mezích účinné 

legislativy, a to konkrétně zejména:  

a. poskytování informací týkajících se zařazení Žádosti o přijetí do pořadníku Správce OÚ 

a násl. aktualizace pořadníku,  

b. vyřizování příchodu klienta do zařízení  - Správce OÚ,  

c. oznamování hospitalizace/úmrtí klienta zařízení  - Správce OÚ, 

d. vyřizování pozůstalosti klienta zařízení  - Správce OÚ, 

e. vyřizování běžných záležitostí týkajících se naplňování potřeb klienta v průběhu pobytu 

v zařízení  - Správce OÚ.  

4. Doba zpracování OÚ:  

OÚ jsou  zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu poskytování sociální služby 

klientovi, je s nimi nakládáno v souladu s interním předpisem Správce OÚ – Spisový a skartační 

řád.  

5. OÚ mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:  

- soudu (za účelem dědického řízení, řízení o opatrovnictví člověka), 

- orgánu činnému v trestním řízení v rámci zákonné součinnosti. 

 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem OÚ řádně poučen o zpracování a ochraně OÚ, že výše 

uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci OÚ poskytovány dobrovolně.  

 

V ……………....................................  dne ………………. podpis Subjektu údajů 

……………………………………………  

V případě, že nelze doručit originál dokumentu, je možné dokument zaslat elektronickou cestou 

Dokument musí být VŽDY podepsán subjektem údajů.  

                                                           
1 na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů 
2 škrtněte nevyhovující 


