Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice
příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice

Žadatel/klient
Souhlas se zpracováním osobních, citlivých a jiných údajů žadatele/klienta

Co jsou osobní a citlivé údaje?
Osobní údaje jsou jakékoliv údaje týkající se fyzické osoby, na jejichž základě
lze přímo či nepřímo zjistit identitu této osoby.
Citlivým údajem se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém
nebo etnickém původu, politických postojích, náboženství atd.
Osobní údaje je možné zpracovávat na základě různých právních důvodů
souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Váš souhlas potřebujeme,
abychom mohli zpracování provádět v očekávané kvalitě. Svůj souhlas
poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.
V případě, že odmítnete souhlas udělit, nebudeme nadále oprávněni osobní
údaje dále zpracovávat. V této souvislosti však nebudeme moci rozhodnout
např. o podané žádosti.
Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat?
Souhlas udělujete se zpracováním a uchováním osobních údajů (např. jméno
a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu), citlivých údajů
(např. informace o Vašem zdravotním stavu) a dalších údajů (např. základní
informace o Vaší celkové sociální situaci, schopnosti zvládat úkony
sebeobsluhy, míry závislosti na péči druhé osoby, svéprávnosti, výši příjmů –
v případě, že budete žádat o snížení úhrady, výši přiznaného příspěvku na péči).
Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i elektronické podobě. Klient
má možnost do svého spisu nahlédnout a nechat si z něj pořídit kopie.
1

Souhlas udělujete se zpracováním osobních a kontaktních údajů včetně
platebních údajů, zdravotní a sociální dokumentace, s pořizováním fotografií,
filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících Vás, Vaši činnost
a projevy v rámci námi zajišťovaných aktivit apod.
Každý pracovník má povinnost zachovávat mlčenlivost o žadatelích/klientech
stanovenu v pracovní smlouvě, pracovníci mají přístup jen k těm informacím,
které nezbytně potřebují pro svoji práci. Poskytovatel má zaveden takový
systém, aby údaje o klientech nemohly být zneužity.

Já, níže podepsaný/á ……..………………….., nar. ..……….., bytem
…………………………………………………….., prohlašuji, že jsem plně
porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné
vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas Centru sociálních služeb
Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace, zastoupené
Mgr. Jiřím Tetourem, ředitelem, ke zpracování osobních, citlivých a jiných
údajů.

V

….………………………

dne

Podpis

Souhlas se zpracováním informací může být kdykoliv odvolán.
Odvolávám svůj souhlas se zpracováním informací.

V

….………………………

dne

Podpis
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