Zásady ochrany osobních údajů uživatele - shrnutí
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, příspěvková organizace
Tento dokument Vám dává krátký přehled nejdůležitějších zásad zpracování a ochrany osobních údajů
uživatelů v Domově Sulická, o tom:
• jaké údaje týkající se Vás Domov Sulická zpracovává
• komu tyto údaje může Domov Sulická předat
• o Vašich právech v souvislosti s osobními údaji

Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je Domov Sulická, kdy aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na
internetových stránkách Domova http://domov-sulicka.cz/.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů v Domově Sulická je: JUDr. Lukáš Slanina, tel. 910 058 058,
e-mail: slanina@arws.cz
Na tuto osobu se můžete obracet s vašimi dotazy, stížnostmi a připomínkami v záležitostech
týkajících se sbírání a zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané Domovem Sulická
V souvislosti s poskytováním služeb může Domovem Sulická docházet ke zpracování následujících
kategorií osobních údajů.
Údaje související s poskytováním sociálních služeb
• jméno, příjemní, datum narození, RČ, bydliště, osobní doklady uživatele, údaje o platbách
• identifikační údaje zástupce Uživatele nebo kontaktní osoby, kterou Uživatel určí;
• údaje o Uživateli jako zdravotní stav, svéprávnost a další údaje, nutné poskytování sociálních
služeb;
• informace o invalidních důchodech, příspěvcích na ošetřování, příjmech a výdajích uživatele;
• údaje o omezené svéprávnosti Uživatele;
• záznamy z kamerových systémů v Domově.
Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smluvních povinností, a protože nám to nařizují zákony,
hlavně zákon o zdravotních a sociálních službách.
Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme se řídí právními předpisy a činí 5 let, v případě potřeby ji
lze o dalších 5 let prodloužit.
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Kontaktní údaje
•

e-mail, telefonní číslo a doručovací adresa uživatele, opatrovníka nebo osob blízkých

Osobní údaje poskytované na základě Vámi uděleným souhlasem
Údaje o Vás zpracovávané na základě Vašeho souhlasu za účelem informování veřejnosti o činnostech
domova zejména prostřednictvím internetových stránek, a sociálních sítích Domova (Facebook,
Instagram, Twitter, Youtube): Fotografie a audiovizuální záznamy, informace o aktivitě, které jste se
zúčastnil.
Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu nejdéle 5 let od udělení souhlasu. Svůj souhlas můžete
kdykoli odvolat.
Údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu Domova
Za účelem zajištění bezpečnosti jsou v Domově nainstalovány kamery. Kamerové záznamy jsou
uchovávány v běžných případech 7 dní.
V případě, že byste se opozdili s platbou, případně by nám z Vaší strany vznikla jiná škoda, uchováváme
Vaše údaje za účelem vymáhání našich nároků. Vaše osobní údaje za tímto účelem uchováváme po
dobu obecné promlčecí lhůty 3 let od splatnosti Vašeho závazku.

Třetí strany, kterým předáváme osobní údaje
Při plnění našich povinností využíváme specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé
zpracovávají Vaše osobní údaje konají tak pouze v rámci našich pokynů a nesmí údaje využívat jinak.
Jedná se zejména o dodavatele IT systémů, právní zástupce, účetní, auditory, maséry, terapeuty apod.
S těmito dodavateli jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně
stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Vaše práva k osobním údajům
•
•
•
•

Přístup k osobním údajům (informace o tom jaké údaje a za jakým účelem zpracováváme);
Oprava nepřesných údajů;
Odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
Výmaz nezákonně zpracovávaných osobních údajů.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, můžete nás kontaktovat
prostřednictvím e-mailu johankova@dozp-sulicka.cz nebo písemně na adresu sídla Domova Sulická.
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