Domov Kladno – Švermov, poskytovatel sociálních služeb
Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno - Švermov

Zpracování osobních údajů
Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Správce osobních údajů
Domov Kladno – Švermov, poskytovatel sociálních služeb
Vojtěcha Dunda 1032, 273 09 Kladno – Švermov, IČ: 71234462 (dále jen „správce“)
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Eva Staňková, email: stankova@domovkladno-svermov.cz, tel.: 607 021 077
Účel zpracování
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány z důvodů daných platnými právními normami, na základě
smluvního vztahu mezi správcem a subjekty údajů, a s ohledem na hlavní činnost správce, spočívající
v poskytování sociálních služeb. Osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro
zajištění:
a)
b)
c)
d)

sociálních pobytových služeb v zařízení správce, pokud jste zařazeni mezi zájemce
podmínek pro uzavření pracovní smlouvy a podmínek výkonu práce
přístup k informacím o uživateli, pokud jste vedený jako jeho opatrovník nebo kontaktní osoba
výkon praktikanta, dobrovolníka či stážisty

Za tímto účelem zpracováváme Vaše:
-

identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu)
kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa)
údaje o rodině (děti a ostatní vyživované osoby)
údaje o zdravotním stavu (zdravotní dokumentace a fotografické dokumentace)
údaje o sociální situaci (sociální dokumentace)
soudní rozhodnutí, správní rozhodnutí
fotografie a životopisy
žádosti o osobní doklady (čísla osobních dokladů), příspěvky, dávky, výjimky
bankovní kontakt
otisk prstů

Správce zpracovává pouze osobní údaje, která nám sami poskytnete.1 Osobní údaje zpracováváme
automatizovaně i manuálně. Osobní údaje jsou průběžně aktualizovány. Při zpracovávání osobních
údajů správce používá technické a organizační prostředky se záměrem maximálního zabezpečení všech
zpracovávaných osobních údajů, aby zabránil neoprávněnému přístupu a případnému zneužití těchto
údajů. Pokud by došlo k takovému narušení bezpečnosti osobních údajů, které by mohlo mít
za následek vysoké riziko pro jejich práva a svobody, správce dotčené subjekty údajů bez zbytečného
odkladu informuje. Osobní údaje jsou zpracovávány s vědomím a souhlasem subjektů údajů.
1

Na naších webových stránkách nepoužíváme žádné cookies ani jiné prostředky, kterými lze sledovat Vaše chování na
webových stránkách.
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Kategorie příjemců zpracovaných osobních údajů
Zpracovávané osobní údaje správce předává dalším subjektům jen v zákonem stanovených případech,
a to zejména poskytovatelům zdravotní péče, zdravotním pojišťovnám, správě sociální zabezpečení,
úřadům práce, osobám zprostředkovávajícím a vykonávajícím pro správce služby zpracovatele údajů
nebo eventuálně na žádost subjektu údajů.
Správce nepředává osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii.

Doba zpracování a uložení osobních údajů
Správce ukládá osobní údaje na dobu pobytu či pracovního poměru a dále dle archivního řádu.

Jaká jsou práva subjektu údajů související se zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má dle čl. 15 až 22 GDPR následující práva:
-

právo na přístup k osobním údajům
právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
právo na výmaz osobních údajů
právo na omezení zpracování osobních údajů
právo na přenositelnost údajů
právo vznést námitku
právo na výmaz osobních údajů

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit
kontaktováním správce na poštovní adrese: Domov Kladno – Švermov, Vojtěch Dundra 1032, 273 09
Kladno Švermov, emailem na adresu stankova@domovkladno-svermoc.z nebo tel. 607 021 077.
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné k 25.5.2018.

Kompletní znění GDPR v českém překladu jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve formátu
pdf naleznete zde:
https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=20112

