Informace o zpracovávání osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)
Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace (dále CSS) zpracovává
osobní údaje uživatelů služeb poskytovaných organizací.
1) CSS Kojetín je správcem Vašich osobních údajů
Kontaktní údaje správce
Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace (dále jen CSS), nám.
Dr. E. Beneše 3, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, IČ: 75123215, tel. 581 761 484,
e-mail: reditelka@css.kojetin.cz, ID datové schránky: edqkg8t.
2) Právní základ pro zpracování
Organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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 nebo také GDPR).
Osobní údaje uživatele služeb, které organizace zpracovává:
jméno a příjmení
datum narození
telefonní číslo/mobil
adresa trvalého bydliště
adresa současného pobytu
místa poskytování sociální služby
svéprávnost, údaje o opatrovníkovi
jména a telefonní čísla příbuzných, e-mail
údaj – osvobození od platby za poskytnutí základních činností soc.služby
občanství
V případě umístění na KUJ také vedení na seznamu uchazečů o práci.











3) Účel zpracování
Organizace zpracovává osobní údaje uživatelů služeb za účelem zajištění Hlavní
činnosti dle Zřizovací listiny. Služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné či
ústní smlouvy.
4) Cíl zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány s cílem zabezpečit výkon Hlavních činností uvedených
ve Zřizovací listině v rozsahu dle zákonných norem (z. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) a
uzavřenou smlouvou.
5) Souhlas se zpracováním
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále
zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný,
konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich
osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti
udělený souhlas kdykoliv odvolat.

6) V organizaci osobní údaje zpracovává
Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány těmito zaměstnanci naší organizace:
ředitelkou, ekonomka-účetní, sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních službách a
referentkou pro volnočasové aktivity.
V souladu se zásadami ochrany osobních údajů zpracovává každý z těchto
zaměstnanců pouze ty osobní údaje uživatele a v takovém rozsahu, které nezbytně
potřebuje pro výkon své činnosti. Všichni zaměstnanci organizace jsou vázaní
mlčenlivostí ve smyslu zákonných norem a vnitřních předpisů organizace.
7) Automatizované rozhodování
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na
jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah
do Vašich práv či oprávněných zájmů.
8) Právo subjektu/uživatele
Uživatel služeb má právo požadovat od organizace informace o zpracování osobních
údajů, na přístup ke svým osobním údajům. Má právo na jejich opravu, doplnění nebo
výmaz. Dále má právo vznést námitku nebo podat stížnost u dozorového orgánu.
9) Doba uchování
Doba uchovávání osobních údajů se řídí ustanovením zákona č. 499/2004 sb., o
archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů a vnitřními předpisy
organizace. Osobní údaje uživatelů sociálních služeb zpracovává organizace po dobu
poskytování sociální služby. Poté jsou archivovány a v řádných termínech skartovány.
10) Podání stížnosti
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním
Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních
údajů, sídlo Pplk. Sochorova 27, 170 00 Praha 7, IĆ 70837627, tel. +420 234 665 111
11) Vnitřní směrnice
Organizace má zpracovánu vnitřní směrnici „ „Ochrana osobních údajů“, která je
k dispozici u ředitelky organizace a je vypracovaná v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady EU č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.
12) Kontaktní osoba
Kontaktní osobou správce k podání informací ke zpracování a ochraně osobních údajů
v organizaci je ředitelka organizace Mgr. Bc. Blanka Laboňová, tel. 581 761 484, e-mail:
reditelka@css.kojetin.cz
13) Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
Činnost Pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:
Ing. Petr Štětka, tel.: 731 609 403, email: gdpr@bdo.cz
BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4, 186 00 Praha

