Domov pro senior y Hortenzie
příspěvková organizace hl. města Prahy
K Ubytovně 65, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice
Tel. +420 283 981 100, IČ: 70876886

Informace o zpracování osobních údajů
dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR)

1. Kontaktní údaje správce:
Domov pro seniory Hortenzie
K Ubytovně 65
250 65 Bořanovice – Pakoměřice
zastoupený Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou Domova
2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:
Poskytování pobytové sociální služby na základě Smlouvy dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb.
3. Shromažďované a zpracovávané osobní údaje subjektu údajů:
Např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní občanství, adresa, rodinný
stav, informace o svéprávnosti, zdravotní pojišťovna, zdravotní stav, výše důchodu a příspěvku na péči,
kontakt na osoby blízké apod.
Dále např. fotografie, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů
4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Oprávnění zaměstnanci Domova
V zákonem stanovených případech, např. příslušný Úřad práce ČR, Městský a obecní úřad, Správa
sociálního zabezpečení, Policie ČR, zdravotní pojišťovny, příslušní lékaři apod.
5. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

nejsou předávány

6. Doba uložení osobních údajů:
Po dobu poskytování pobytové sociální služby a následně dle Spisového a skartačního řádu
7. Jako subjekt údajů máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:
Máte právo
- na přístup k osobním údajům,
-

na opravu osobních údajů, např. nepřesných osobních údajů či doplnění osobních údajů,
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-

na omezení zpracování, a to v následujících případech:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl
přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho
o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu
správce či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují
nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

-

na přenositelnost osobních údajů, např. jinému správci,

-

vznést námitku proti zpracování, a to v případě, že:
a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce;
b) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

-

nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování,

-

podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00
Praha 7), pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno toto nařízení.

8. Poskytování Vašich příslušných osobních údajů je zákonným požadavkem. V případě neposkytnutí
Vašich osobních údajů Vám správce nebude moci poskytnout pobytovou sociální službu.

V záležitostech týkajících se GDPR se můžete obracet na kontaktní osobu, paní Hanu Řehákovou, DiS.,
vedoucí sociálního úseku, kancelář č. 123.

Mgr. Hana Pavlíková
ředitelka Domova

Aktualizace dne 2. ledna 2019
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