Nemocnice Žatec, o.p.s.

Husova 2796, 438 01 Žatec
zapsána v OR OPS u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl 0, vložka 11

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELE, KLIENTA
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „ GDPR“) a dle
zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Jméno a příjmení žadatele, klienta
Datum narození
Kontaktní adresa
Zástupce (např. opatrovník)

Žadatel o umístění do zařízení poskytovatele sociálních služeb Nemocnice Žatec, o.p.s., se
sídlem Husova 2796, Žatec, 438 01, IČO 25026259, registrovaná u Krajského soudu v Ústí
nad Labem, oddíl O, vložka 11, nebo jeho zástupce, podpisem tohoto dokumentu bere na
vědomí, že při vyřizování jeho žádosti o přijetí dochází ke zpracování jeho osobních
údajů, které uvedl v žádosti, a to v rozsahu nezbytném k vyřízení žádosti a v případě
úspěchu žadatele po dobu čekání na uvolnění kapacity.

Zákonnost zpracování
Zpracování se provádí na základě plnění povinností Poskytovatele a na základě
nezbytnosti k zajištění poskytování sociální služby.

Povinnost poskytnout osobní údaje
Žadatel, nebo jeho zákonný zástupce, je srozuměn s tím, že pokud by nesouhlasil se
zpracováním svých uvedených osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu, řízení o
žádosti by nemohlo proběhnout a s žadatelem by tak nemohla být uzavřena smlouva o
poskytnutí sociální služby. V tomto smyslu je tedy poskytnutí osobních údajů povinné.

Práva žadatele, klienta související se zpracováním
◼ má právo požádat Poskytovatele o přístup k osobním informacím, popř. o
poskytnutí kopie zpracovaných osobních údajů,
◼ má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00
(viz: www.uoou.cz),
◼ má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to
tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek
vysoké riziko pro jeho práva a svobody,
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◼ má právo obracet se na pověřence Poskytovatele: Mgr. Martina Landová,
gdpr@nemzatec.cz.
Doba zpracování všech osobních údajů získaných z žádosti a příloh k žádosti je odvislá od
výsledku posouzení žádosti.

Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách:
http://www.nemzatec.cz/cz/mam-problem/gdpr.

Prohlášení žadatele, klienta nebo jeho zástupce
Prohlašuji, že uvedeným informacím jsem plně porozuměl a považuji poučení mé osoby
za dostatečné.

V případě, že tento dokument podepisuji v zastoupení žadatele, klienta, prohlašuji, že s
jeho obsahem a důsledky pro jeho práva a povinnosti byl přiměřeným způsobem, tedy
zcela srozumitelně a jasně, seznámen i samotný žadatel, klient.

V ………………………………………………… dne …………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

podpis žadatele, klienta (zástupce)

……………………………………………………………………………………..

podpis pracovníka
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