Souhlas se zpracováním osobních údajů kontaktních osob
I.
Informace o zpracování osobních údajů
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se
zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je zapsaný ústav Anděl
Strážný, z.ú. se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2,
IČO: 02771527 (dále jen „Správce“).
Účel zpracování kontaktu Vaší osoby, ze strany Správce, v případě vzniku krizové
situace a při obstarávání osobních záležitostí u osoby
,
která Vás uvedla jako kontaktní osobu.
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby
byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám
kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.
1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje
o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je ústav:
Anděl Strážný, z.ú.
Se sídlem: Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO: 027 71 527
Zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu U, vložka
č. 17
Zastoupený: Martinou Hebelkovou, ředitelkou ústavu
Telefon: +420 731 411 688
E-mail: hebelkova@andelstrazny.eu
Zpracovatelem Vašich osobních údajů, které nám předáte, je za výše uvedeným
účelem ústav:
Anděl Strážný, z.ú.
Se sídlem: Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO: 027 71 527
Zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu U, vložka
č. 17
2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména
obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování
osobních údajů.
Zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem telefonického či e-mailového
kontaktu vaší osoby probíhá proto, abychom zajistili spojení s osobou
, která je naším smluvním klientem z důvodu poskytování
sociálních služeb, a který Vás uvedl v rámci sociálního šetření jako kontaktní osobu
v případě vzniku krizové situace, při obstarávání osobních záležitostí a dále pro
řízení systémů a služeb sociální péče.
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Vaše veškeré osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vašeho
níže uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme po dobu trvání smlouvy o
poskytování sociální služby s osobou
, vyjma záznamu
tel. hovoru, který je po uplynutí lhůty 30 dnů vymazán.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází
k automatizovanému rozhodování, ani profilování.
3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od osoby
a od Vás, a to v rozsahu:
• jméno a příjmení
• číslo telefonu
• e-mailová adresa
• záznam tel. hovoru
a které jste nám poskytl(a) na základě Vašeho níže uvedeného souhlasu za
stanoveným účelem.
4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v
souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální
možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?
Vaše osobní údaje v této souvislosti nepředáváme ke zpracování jiným subjektům.
6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva,
která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
• Právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup
k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme.
• Právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné
nebo neúplné.
• Právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou
splněny podmínky dané právními předpisy.
• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme na základě
Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů
kdykoliv odvolat. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je
v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu,
kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
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www: https://www.uoou.cz
7. Kde se dozvíte více?
S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete
obracet na pracovníka Správce, kterým je:
Jméno, příjmení zaměstnance (pracovní pozice): Mgr. Barbara Tschunková, sociální
pracovnice
adresa:
5. května 797, 470 01 Česká Lípa
telefon:
739 204 964
E-mail:
socialnipracovnik@andelstrazny.eu
II.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný
prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování osobních údajů podle
čl. 1. tohoto prohlášení, a na základě toho souhlasím s tím, aby Správce
zpracovával mé osobní údaje v rozsahu:
• jméno a příjmení
• číslo telefonu
• e-mailová adresa
• záznam tel. hovoru
za účelem kontaktování mé osoby po dobu a za podmínek výše uvedených.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen svobodně, dobrovolně,
ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení s informacemi o zpracování
osobních údajů.
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jméno, příjmení, podpis Kontaktní osoby
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