
 Ochrana osobních údajů:

 Centrum pro zdravotně
postižené

 Libereckého kraje o.p.s.

Sídlo společnosti: Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI-Růžodol I

Kontaktní email: reditel@czplk.cz

Kontaktní telefon: 485 104 044

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: ředitel organizace, p. Jaroslav Leško.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. (dále CZPLK) shromažďuje,
zpracovává a používání osobní a citlivé údaje (dále „osobní údaje“) v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů (zkrácený název, dále GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.
o zpracování osobních údajů, Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, Zákonem č. 108/2006
Sb. o sociálních službách a dalšími souvisejícími právními předpisy.

CZPLK je správcem Vašich osobních údajů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme jednak ze zákonných důvodů, jednak na základě Vašeho

souhlasu.

Zákonné důvody zpracování osobních údajů souvisí s uzavřením smlouvy o poskytování
registrované sociální služby. Pro uzavřené platné smlouvy potřebujeme znát Vaše identifikační údaje
- jméno, příjmení, adresu a datum narození. Pro poskytování služby potřebujeme znát Vaše
individuální osobností dispozice, potřeby a přání, a to v oblastech, ve kterých Vám budeme službu
poskytovat (např. hygiena, doprovody).

Budeme-li znát Váš telefon, můžeme s Vámi komunikovat v nestandardních situacích (např.
onemocnění pracovníka). Budete-li platit fakturou, můžeme Vám ji poslat elektronicky, v tom případě
potřebujeme znát Váš email. Potřebujete-li, aby si asistentka sama odemykala dům nebo byt,
potřebujeme Vaše klíče. Kontaktní telefon, email, kontakt na lékaře a klíče od domu nebo bytu nám
poskytujete dobrovolně, CZPLK je uchovává a zpracovává na základě Vašeho souhlasu.

Čerpáte-li fakultativní služby, potřebujeme znát pouze Vaše identifikační údaje - jméno,
příjmení, adresu a rok narození, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu.

CZPLK Vám nebude zasílat nabídky svých služeb, nebude Vám zasílat katalogy ani jiné
reklamní materiály. CZPK nemá věrnostní program, slevy poskytuje pouze v návaznosti na rozsah
čerpání služeb.
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Doba zpracovávání údajů
Údaje se zpracovávají po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelům zpracování těchto

údajů, tj. po dobu poskytování registrované sociální služby a po dobu archivace stanovenou Zákonem
o archivnictví a spisové službě a interním předpisem o archivaci.

Jestliže byly osobní údaje poskytnuty s Vaším souhlasem, máte právo tento Souhlas odvolat.
Odvolání je možné písemnou nebo elektronickou formou na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví
tohoto dokumentu. Pověřený pracovník vymaže Vaše osobní údaje do 30 kalendářních dní od
odvolání Souhlasu, dle Vašich pokynů v písemné evidenci, v elektronické evidenci nebo v obou
typech evidence. Neuvedete-li, kde si přejete své osobní údaje vymazat, budou vymazány pouze
v evidenci elektronické.

Osobní údaje a pracovníci

K Vašim osobním údajům mají přístup:

1. sociální pracovníci CZPLK

2. osobní asistenti pobočky (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily) při
poskytování služby osobní asistence a respitní péče (= odlehčovací služby)

3. vedoucí tlumočnické služby a tlumočníci při poskytování tlumočnické služby

4. terénní sociální pracovníci pobočky (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec) při
poskytování služby ohroženým rodinám

5. ředitel organizace

6. manažer kvality organizace

7. manažer služeb organizace

8. účetní, daňový poradce a auditor – CZPLK  má uzavřenou písemnou smlouvu tak,
abychom Vaše osobní údaje chránili

9. správce SW – CZPLK  má uzavřenou písemnou smlouvu tak, abychom Vaše osobní
údaje chránili

10. státní správa a samospráva v souladu se zákonnými předpisy.

Důvěrnost a ochrana Vašich osobních údajů
Osobní údaje, které nám poskytnete, jsme odhodláni zabezpečit. Zajistili jsme přijetí

přiměřených opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo změnami, a to
jak v písemné dokumentaci, tak v elektronické databázi.

Pro ochranu osobních údajů používáme personální a technická opatření, zabraňující:

1. neoprávněnému přístupu

2. nevhodnému použití nebo zveřejnění

3. protiprávnímu zničení nebo náhodné ztrátě
Všichni naši zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni zachovávat

mlčenlivost.
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Aktualizace osobních údajů
CZPLK je oprávněno kontrolovat správnost a aktuálnost poskytnutých osobních údajů.

 
 Vaše práva

1. Požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou CZPLK
zpracovávány. Pokud organizace Vaše osobní údaje zpracovává, máte právo získat k nim
přístup.

2. Máte právo na přístup také k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů,
výčet osobních údajů, příjemci osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje
uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování. CZPLK Vám poskytne první kopii zpracovávaných
osobních údajů bezplatně. Za další kopie na Vaši žádost může CZPLK požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

3. Získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje
byly předány přímo mezi CZPLK a novým správcem, je-li to technicky proveditelné.

4. Požádat o opravu či výmaz (likvidaci) svých osobních údajů, popřípadě o omezení
(blokaci) zpracování. Dále můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

5. Obdržet do jednoho měsíce od odvolání Souhlasu na informaci o vyřízení Vašeho
požadavku.

6. Kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že se budete domnívat, že Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme
neoprávněně nebo jinak porušujeme Vaše práva, máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, telefon +420 234 665 111, nebo
se můžete domáhat ochrany soudní cestou.

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

Jméno............................................................ Podpis.................................................
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