Zásady zpracování osobních údajů
v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace
Správce: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková
organizace , Snědovice 1, Snědovice (dále jen ÚSP Snědovice) jako správce osobních údajů
postupuje v souladu s nařízením

GDPR, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 ze dne 7. dubna 2016.
Kontaktní údaje správce: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace, Snědovice 1, 411 74, email: info@uspsnedovice.cz, telefon:
416 857 220.
ÚSP Snědovice zpracovává osobní údaje podle těchto zásad:
1. Zákonnost, korektnost a transparent – ÚSP Snědovice provádí zpracování údajů jen v
případě, kdy k tomu existuje legitimní důvod (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy,
ochrana našich zájmů, ochrana zájmů třetích osob nebo udělený souhlas subjektu údajů).
2. Účelové omezení – ÚSP Snědovice shromažďuje osobní údaje jen pro konkrétní a legitimní
účely.
3. Minimalizace údajů – ÚSP Snědovice zpracovává osobní údaje pouze v míře a rozsahu,
který je nezbytný ve vztahu k danému účelu.
4. Přesnost – ÚSP Snědovice zpracovává pouze aktuální osobní údaje.
5. Omezení uložení – ÚSP Snědovice shromažďuje osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou
a v souladu se zákonnými normami.
6.

Integrita, důvěrnost, odpovědnost – ÚSP Snědovice má vypracovanou směrnici, která

stanovuje pravidla v rámci ochrany osobních údajů .
ÚSP Snědovice přijal nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních
údajů jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě.
Osobní údaje představují informace, vedoucí k označení fyzické osoby na základě určitého
identifikátoru (značky) –např. jméno, příjmení, datum narození, atd.
Subjekt údajů je fyzická osoba, které se zpracovávané osobní údaje týkají. Je to konkrétní
fyzická osoba, která poskytuje svoje osobní údaje ke zpracování.
Správcem se rozumí osoba, která určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů.
Zpracovatel je každá osoba, zpracovávající osobní údaje pro správce.
Třetí stranou je osoba, které jsou předávány osobní údaje subjektů a která je oprávněna tyto
údaje zpracovávat.
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Osobní údaje se zpracovávají za účelem kvalitního poskytování sociální služby. Doba jejich
uložení a místo uchování podléhá zákonným normám a organizačním a technickým opatřením
ÚSP Snědovice. Přístupy jednotlivých zpracovatelů osobních údajů, tj. pracovníků organizace
a uvedených dodavatelů služeb, jsou podrobně upraveny ve vnitřním předpisu organizace
Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci plnění přístup k osobním údajům, jsou řádně
proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními
údaji.
ÚSP Snědovice zpracovává osobní údaje následujících fyzických osob:
-

zájemců o poskytování sociální služby a další pomoci, jejich rodinných příslušníků

-

uživatelů, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby, jejich
rodinných příslušníků, opatrovníků apod.,

-

uchazečů o zaměstnání a uchazečů o dobrovolnickou činnost,

-

zaměstnanců ,

-

dodavatelů, sponzorů, dárců,

-

poskytovatelů dotací z veřejných zdrojů,

-

zástupců a kontaktních osob výše uvedených kategorií subjektů údajů,

-

návštěvníků pobytových zařízení apod.

Při poskytování sociálních a na ně navazujících služeb zpracováváme zpravidla následující
osobní údaje:
-

identifikační a kontaktní údaje o osobách, zejména jméno, příjmení, rodné číslo, datum
narození, trvalý/přechodný pobyt, kontaktní adresa, telefonní číslo aj.

-

údaje o poptávaných a poskytnutých službách a pomoci a jejich průběhu, včetně
informací o zdravotním stavu

-

údaje týkající se sponzorů ohledně výše příspěvků a darů, čísel bankovních účtů,

-

údaje týkající se uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců ohledně výše mzdy a dalších
plnění, čísel bankovních účtů a další údaje o zaměstnaneckém vztahu a jeho průběhu,
údaje o rodinném stavu a vyživovaných osobách, evidence odvodů do sociálního a
zdravotního pojištění a daňové evidence,

-

videozáznamy z kamerového systému,

Osobní údaje jsou přitom získávány zpravidla od samotných subjektů údajů, kdy žadatel o
sociální službu/uživatel či uchazeč o zaměstnání/zaměstnanec sám o sobě údaje sděluje.
Doplňující osobní údaje zaměstnanců mohou být organizací zpracovávány pouze na základě
jejich souhlasu, který je možné kdykoliv odvolat.
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Kontaktní údaje osob, využívané pro výkon obchodní činnosti nespadají do oblasti osobních
údajů vymezených nařízením GDPR.
Příklady osobních údajů, kde není nutný souhlas dané osoby :
-

osobní údaje zájemců o zahájení sociální služby

-

osobní údaje uživatelů v rámci poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách

-

osobní údaje zaměstnanců v rámci pracovního poměru v souladu se zákoníkem práce a
dalších předpisů

-

osobní údaje pro potřeby smluvních vztahů

-

plnění povinností organizace v souladu s právními normami

Právo na přístup k Vašim osobním údajům:
-

máte právo požádat správce, aby Vám sdělil, zda zpracovává Vaše osobní údaje

-

máte právo požádat správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o
informace o zpracování těchto údajů.

-

máte právo požádat správce o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů

-

pokud požádáte o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, správce Vám umožní,
abyste jednorázově nahlédli do dokumentace, ve které se zpracovávají osobní Vaše
osobní údaje. Pokud o to požádáte, správce Vás bude informovat o - účelech
zpracování, - kategoriích zpracovávaných osobních údajů, - kategoriích příjemců,
kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, - době, po kterou budou osobní
údaje u správce uloženy, - o právu požádat o opravu, výmaz, omezení zpracování
osobních údajů, právu vznést námitku proti zpracování, - právu podat stížnost u
dozorového úřadu.

Osobní údaje předáváme i dalším společnostem/institucím na základě zákonných povinností,
podle kterých jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních
předpisů orgánům veřejné moci, orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné
správy.

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobní údajů a využití svých práv nás kontaktujte na emailu: info@uspsnedovice. cz nebo písemně na adrese: ÚSP Snědovice, Snědovice 1, 411 74.
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