Domov Mladá
poskytovatel soc.služeb

Informační list ke zpracovávání osobních údajů žadatele
Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Žadatel o službu v Domově Mladá, jeho opatrovník anebo zákonný zástupce (dále jen subjekt údajů)
seznámením se s tímto dokumentem bere na vědomí, že při vyřizování jeho žádosti o přijetí do
našeho zařízení dochází ke zpracování jeho osobních údajů, které v žádosti uvedl, a to v rozsahu
nezbytném k vyřízení žádosti a v případě zařazení do evidence žadatelů k využití při čekání na
uvolnění kapacity.
Zpracování osobních údajů je prováděno na základě plnění právních povinností Domova Mladá, tzn.
zpracování žádostí v zájmu zajištění poskytování služeb sociální péče, vedení evidence žadatelů
(program CYGNUS) a v souladu s § 88 z. č. 108/2006 O sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Osobní údaje jsou zabezpečeny v rámci programu CYGNUS na počítači, který je chráněn heslem a
přístup do aplikace je rovněž zabezpečen heslem, přístupové právo k evidenci žadatelů má sociální
pracovnice. Papírové podoby doslaných žádostí a dokumentace od žadatelů je uchována ve složkách,
která je uložena v zamykatelné skříni v kanceláři sociální pracovnice.
Subjekt údajů má právo požadovat: kopie jeho zpracovávaných osobních údajů, požádat v případě
změn o opravu nebo doplnění osobních údajů, má právo být informován o případě porušení
zabezpečení osobních údajů, které by mohlo mít za následek riziko pro jeho práva a svobody.
V případě, že se subjekt údajů domnívá, že organizace provádí zpracování jeho osobních údajů v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může organizaci požádat o opravu či výmaz
(likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů
vznést námitku proti takovému zpracování.
Organizace vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti
informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje Organizace
Domov Mladá poskytovatel sociálních služeb p. o.
Rakouská 552, 289 23 Milovice
e-mail: info@domovmlada.cz
tel.: 325 575 001
Pověřenec: Ing. Petr Štětka, gdpr@bdo.cz
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