Domov Příbor, příspěvková organizace
Masarykova 542
742 58 Příbor

Nakládání s osobními údaji
I. Správce osobních údajů
•
•

•

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Domov Příbor, příspěvková
organizace, IČ 48804878, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 918
Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného
subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt
údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či
více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou,
kulturní nebo sociální identitu.
Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je
zaměstnancem, uživatelem Domova Příbor, osobou blízkou nebo i jinou osobou, která
se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti organizace.

II. Rozsah zpracování osobních údajů
•

•

•

Domov Příbor zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje:
jméno, příjmení b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště,
doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon c) bankovní údaje –
číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“).
Kromě shora uvedených osobních údajů Domov Příbor uchovává u uživatelů sociální
údaje, údaje týkající se průběhu poskytování sociální služby ze strany poskytovatele,
zpracování plateb a úhrad za poskytovanou službu.
Poskytovatel sociální služby Domov Příbor může všechny tyto údaje dále propojovat s
oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů .

III. Shromažďování a zpracování osobních údajů
•

•

•

Domov Příbor provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou,
zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/465/ES
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, Nařízením EP a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR).
O poskytnutí osobních údajů je zaměstnanec, uživatel a jiná fyzická osoba podílející
se na činnosti organizace požádána při žádosti o zaměstnání, žádosti o poskytování
sociální služby, žádostí o spolupráci na úrovni dodavatelských vztahů, a to osobně,
korespondenčně, emailem nebo telefonicky.
Organizace je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná
data subjektu údajů na základě veřejného zájmu, oprávněného zájmu, plnění smlouvy,
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zvláštní kategorie osobních údajů (zdravotnická dokumentace uživatelů) nebo na
základě poskytnutého Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

IV. Kterých osob se zpravidla týká zpracování osobních
údajů
Domov Příbor, příspěvková organizace, zpravidla zpracovává osobní údaje následujících
fyzických osob:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zájemců o poskytování sociální služby, jejich rodinných příslušníků,
uživatelů, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby, jejich
rodinných příslušníků, osob blízkých apod.,
uchazečů o zaměstnání a uchazečů o dobrovolnickou činnost,
zaměstnanců a dobrovolníků,
dodavatelů, sponzorů, dárců,
poskytovatelů dotací z veřejných zdrojů,
zástupců a kontaktních osob výše uvedených kategorií subjektů údajů,
účastníků akcí, programů a další činnosti,
návštěvníků pobytového zařízení

V. Které osobní údaje jsou zpracovávány
Organizace provádí zpracování osobních údajů a jiná data subjektů v záležitostech
pracovněprávních. Dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data
týkající se zaměstnanců či uživatelů předány ke zpracování jinému správci (například
exekutorům, soudům aj.)
Při poskytování sociálních a na ně navazujících služeb podle dochází zpravidla ke zpracování
následujících osobních údajů:
a. identifikační a kontaktní údaje o osobách, zejména jméno, příjmení, rodné číslo,
datum narození, trvalý/přechodný pobyt, kontaktní adresa, telefonní číslo,
b. údaje o poptávaných a poskytnutých službách a pomoci a jejich průběhu, včetně
informací o věku, rasovém či etnickém původu, zdravotním stavu, psychickém
rozpoložení, rodinné situaci,
c. údaje týkající se sponzorů ohledně výše příspěvků a darů, čísel bankovních účtů,
d. údaje týkající se uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců ohledně výše platu a dalších
plnění, čísel bankovních účtů, odpracovaných hodin, pracovních výsledků, 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,
e. fotografie z akcí umožňující identifikaci konkrétních osob,
f. videozáznamy z kamerového systému, údaje z docházkového systému apod.
Osobní údaje organizace získává od samotných subjektů údajů, kdy žadatel o službu/uživatel
či uchazeč o zaměstnání/zaměstnanec sám o sobě údaje sděluje. Některé údaje jsou získávány
od třetích osob (např. rodinných příslušníků uživatelů).
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VI. Účel zpracování osobních údajů
•
•
•
•
•

Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby se zájemcem o službu
Uzavření pracovní smlouvy se zájemcem o práci
Uzavření darovací smlouvy a komunikace s dárcem
Uzavření dodavatelských smluv
Spolupráce s orgány státní správy

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zaměstnanec, uživatel, osoba blízká či
jiná fyzická osoba Domovu Příbor jako správci osobních údajů podle čl. IV tohoto
dokumentu.

VIII. Doba udělení souhlasu
Zaměstnanec, uživatel, osoba blízká či jiná fyzická osoba uděluje souhlas se
zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než souhlas odvolá.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn
souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po
odvolání souhlasu Domov Příbor zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly
zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány.

IX. Využívání informací o návštěvníkovi stránek
Internetové stránky www.domovpribor.cz obsahují odkaz na různé internetové stránky,
zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou
součástí internetových stránek Domova Příbor, ale internetových stránek třetích osob, které
mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se
řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení
daného internetového prohlížeče.
Internetové stránky Domova Příbor mohou shromažďovat technické údaje o
požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku,
typ prohlížeče a operační systém.

X. Kontakt
V případě dotazů či připomínek týkajících se nakládání s osobními údaji lze
kontaktovat Domov Příbor, příspěvkovou organizaci, tel. 604 723 143.
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