Srdce v domě, příspěvková organizace Klentnice
Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů i rodného čísla - žadatel
Domov Srdce v domě, p. o. Klentnice (dále Srdce v domě) Vám sděluje, že zpracovává Vaše osobní
a citlivé údaje:
Účel zpracování:
- vyřizování Vaší žádosti o umístění do domova pro osoby se zdravotním postižením
- v případě zahájení pobytové služby budou všechna tato data součástí osobní dokumentace zpracování statistiky v rámci evidence žadatelů a uživatelů Krajského informačního systému
sociálních služeb Jihomoravského kraje (KISSoS). Tento systém je určen pro pracovníky Odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, poskytovatele sociálních služeb a
pověřené osoby Magistrátu města Brna, městských částí Brna, měst a obcí III. typu (ORP) v
Jihomoravském kraji. Slouží k zákonnému monitoringu žadatelů a uživatelů služeb sociální péče.
Modul KISSoS garantuje anonymitu všech osob evidovaných v systému.
Osobní údaje:
- kontakt na osobu blízkou či opatrovníka, kteří mají být informováni při vyřizování žádosti, v
případě přijetí žadatele do pobytové služby, kontaktovány při vážném onemocnění nebo úmrtí
žadatele, a mohou jim být poskytnuty osobní informace.
Citlivé údaje:
- lékařská zpráva (praktického lékaře, psychiatra – pokud jej uživatel navštěvuje), rozsudek soudu o
omezení svéprávnosti + další rozsudky nebo usnesení soudu (v případě zahájení pobytové služby),
listina o ustanovení opatrovníka – je-li žadatel omezen ve svéprávnosti
Osoby, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny:
- ředitel zařízení, sociální pracovnice, vrchní sestra
- žadatel o přijetí či klient (v případě zahájení pobytové služby)
- osoba blízká či opatrovník … (viz osobní údaje)
- kontrolní orgán zřizovatele
- pracovník Evidence uživatelů a žadatelů sociálních služeb KISSoS (pouze část osobních údajů)
Způsob uchovávání:
- v šanonu v kanceláři sociálních pracovnic (evidence žádostí, po nástupu osobní spis)
- zdravotní zprávy na sesterně
- osobní a citlivé údaje jsou vedeny i elektronicky v programu Cygnus a KISSoS (pouze část
osobních údajů) Na jak dlouho souhlas udělujete:
Souhlas udělujete na dobu vedení Vaší žádosti v evidenci a dále pak po dobu platnosti smlouvy o
poskytování sociální služby.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv
písmeně odvolat. V případě, že odmítnete souhlas udělit, není Srdce v domě oprávněn nadále tyto
údaje zpracovávat. V tomto případě však nemůže Srdce v domě rozhodovat o podané žádosti, neboť
poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro zhodnocení Vaší žádosti a rozhodnutí o ní. Nebo o
uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.
Souhlasím
dle ustanovení zákona č. 110/2019., o zpracování osobních údajů a dle zákona č. 111/2019 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
v závislosti na ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
zrušení směrnice 95/46/ES., se zadáním, zpracováním, shromažďováním, uchováváním (do
doby skartace), mých osobních a citlivých údajů Srdcem v domě p. o. Klentnice za podmínek
výše uvedených i s poskytnutím těchto údajů, v nutném rozsahu, potřebným úřadům a
institucím.

Jméno a příjmení: ………………………………………………………..,

datum narození:…………………

podpis: ………………………………………………….

V ………………………. dne …………………

