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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ 

podle Zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

(dále jen „souhlas“) 
SUBJEKT ÚDAJŮ: 

1. Zájemce o službu/Klient 

Jméno a příjmení ................................................................................................................ 

Datum narození: ................................................................................................................... 

Trvalé bydliště: ................................................................................................................... 

Místo výkonu služby OA: .................................................................................................... 

 

2. Zákonný zástupce/Osoba blízká 

Jméno a příjmení: ................................................................................................................ 

Datum narození: .................................................................................................................. 

Trvalé bydliště: .................................................................................................................... 

 

3. Opatrovník 

Jméno a příjmení: ................................................................................................................ 

Datum narození: .................................................................................................................. 

Trvalé bydliště: .................................................................................................................... 

 

Tímto udělujeme výslovný souhlas, aby Občanské sdružení Melius, z.s. (dále jen 

„poskytovatel“) shromažďovalo a zpracovávalo osobní a citlivé údaje (dále jen „OÚ“), které 

jsou nezbytné pro mou/naši identifikaci a souvisejí s účelem poskytování služby osobní 

asistence (dále jen „OA“), a to ve členění dle bodu 5, písmene a-f str. 2. 

Tento souhlas udělujeme na dobu poskytování služby OA.  

Byli jsme informováni, že souhlas je možné v kterémkoli bodě kdykoliv odvolat. 

Osobní a citlivé údaje jsou zpracovávány v elektronické a tištěné formě a mohou být 

zpřístupněny pouze zaměstnancům poskytovatele, pokud je to nezbytné k plnění jejich 

pracovních povinností. 

Po uplynutí platnosti smlouvy je s nimi nakládáno dle platného Skartačního řádu organizace. 
 

 

V ...................................................dne............................. 

 

Zájemce o službu/ klient: Jméno a příjmení, podpis…………………..…………..…………………….. 

 

Zákonný zástupce: Jméno a příjmení, podpis……………………..…………………...………………… 

 

Opatrovník: Jméno a příjmení, podpis…………………..……………………………………………….. 

 

Osoba blízká: Jméno a příjmení, podpis…………………….…………………………………………… 
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Informace ke zpracování osobních a citlivých údajů zájemců             

o službu a klientů sociální služby osobní asistence 

1. Poskytovatel zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením 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, dále jen „GDPR“ nebo 

„Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti 

ochrany osobních údajů, např. Zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.   

2. Poskytovatel zpracovává povinné osobní a citlivé údaje zájemců o službu, klientů a 

jejich zákonných zástupců, opatrovníků nebo osob blízkých v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro výkon 

činnosti organizace poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách. Údaje jsou určeny pouze pro pracovníky poskytovatele, kteří je 

potřebují pro výkon své činnosti v rámci služby osobní asistence. 

3. Zpracování osobních údajů je upraveno vnitřním předpisem poskytovatele (Standard č. 

6). Údaje jsou určeny pouze pro pracovníky poskytovatele, kteří je potřebují pro výkon 

své činnosti v rámci služby osobní asistence. 

4. Zájemce o službu a klient se zavazuje poskytovat úplné, přesné a pravdivé údaje 

související s poskytováním sociální služby osobní asistence. 

5. Poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje zájemců o službu a klientů: 

a. jméno, příjmení, titul, datum narození, údaj o pohlaví a o státní příslušnost; 

b. adresu trvalého bydliště, adresu místa poskytování služby, doručovací adresu, 

telefonické a emailové kontakty. 

c. údaje o stupni závislosti, zájmech, potřebách a přáních klienta v rozsahu  

nezbytném k rozhodnutí o poskytování služby osobní asistence, poskytnutí 

základního sociálního poradenství a poskytování služby osobní asistence. 

d. údaje o obsahu, průběhu, hodnocení, místu a časovém rozsahu služby. 

e. údaje o rizicích souvisejících v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění poskytování 

osobní asistence. 

f. kontaktní údaje osob důležitých pro zájemce o službu a klienta – jméno, příjmení,  

telefonické a emailové spojení, druh vztahu k zájemci o službu/ klientovi 

6. Pokud zájemce o službu nebo klient zjistí, že došlo k porušení nakládání s osobními a 

citlivými údaji, má právo se obrátit na poskytovatele, aby přijal opatření za účelem 

nápravy.  

7. Zájemce o službu/klient má právo: 

• doporučeným dopisem písemně zažádat poskytovatele o výmaz údajů a vznést námitku 

proti zpracovávání osobních údajů, 

• odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,  

• zažádat o nahlédnutí do zpracovávaných osobních údajů,  

• zažádat o opravu zpracovávaných osobních údajů,  

• zažádat o převod zpracovávaných údajů jinému subjektu. 
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