
Informace o zpracování osobních údajů – kontaktní osoba uživatele PS 

 

Správce údajů: Městské středisko sociálních služeb MARIE, zastoupen Mgr. Jaromírem 

Vejrychem 

Kontaktní údaje správce:  

Sídlo: Bartoňova 1998, 547 01 Náchod 

Tel: 491 423 478, e-mail: stredisko.marie@messs-na.cz 

Správce nemá povinnost mít pověřence 

Subjekt údajů / kontaktní osoba: ………................................. 

     Správce zpracovává osobní údaje v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (GDPR) 

 

1. Zpracovávané osobní údaje       

     Správce zpracovává uvedené osobní údaje subjektu, který je uveden jako kontaktní osoba 

v žádosti uživatele o poskytnutí pečovatelské služby případně v žádosti o přidělení nájemního 

bytu:  

 - jméno a příjmení, poštovní adresa, e – mailová adresa, telefonický kontakt. 

     Správce zpracovává osobní údaje elektronicky nebo v listinné podobě, vždy při vysokém 

technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků ZOOÚ. 

 

2. Účel zpracování osobních údajů:  

Zdroj informací a komunikace pro mimořádné události.  

 

3. Předávání osobních údajů subjektu 

     Správce předává osobní údaje subjektu pouze na základě souhlasu subjektu. 

 

4. Právní důvody zpracování 

     Správce zpracovává osobní údaje subjektu na základě souhlasu subjektu. 

 

5. Doba zpracování osobních údajů  

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu evidence žádosti o poskytnutí pečovatelské služby 

případně žádosti o přidělení nájemního bytu a po dobu poskytování služby na základě 

smlouvy s uživatelem, který uvedl subjekt jako kontaktní osobu. 

  

6. Práva subjektu údajů 

Právo na přístup k osobním údajům, právo na informace, právo na opravu a doplnění, právo na výmaz, 

právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt 

předmětem automatizovaného individuálního rozhodování. 

 

 

         

 

Dne…………………………….. Podpis kontaktní osoby………………………………. 

mailto:stredisko.marie@messs-na.cz


Souhlas se zpracování osobních údajů 

 

Správce údajů: Městské středisko sociálních služeb MARIE, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod 

 

Jméno uživatele / který uvedl v žádosti subjekt jako kontaktní osobu/…………………….…. 

 

Kontaktní osoba (subjektu údajů):……………………………………………………… 

 

Já…………………………, který/á jsem………………………………(vztah k uživateli), 

poskytuji dobrovolně souhlas výše uvedenému správci se zpracováním mých osobních údajů 

v rozsahu: jméno, příjmení, vztah k uživateli, poštovní adresa, kontaktní telefon, e-mail. 

     Tento souhlas uděluji po dobu evidence žádosti zájemce o službu a dále po dobu trvání 

smlouvy s uživatelem, který mne uvedl jako kontaktní osobu. 

Poučení subjektu / kontaktní osoby 

     Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné 

kdykoli odvolat. 

     Správce prohlašuje, že bude osobní údaje shromažďovat v nezbytném rozsahu a 

zpracovávat je pouze k účelům souvisejících se zajištěním všech úkolů, vyplývajících z jeho 

činnosti. 

 

V ……………………………………..dne……………………………………. 

 

Podpis kontaktní osoby………………………………………….. 

 

 

Souhlas se zpracování osobních údajů 

 

Správce údajů: Městské středisko sociálních služeb MARIE, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod 

 

Jméno uživatele / který uvedl v žádosti subjekt jako kontaktní osobu/…………………….…. 

 

Kontaktní osoba (subjekt údajů):…………………………………………………..  

 

Já…………………………, který/á jsem………………………………(vztah k uživateli), 

poskytuji dobrovolně souhlas výše uvedenému správci se zpracováním mých osobních údajů 

v rozsahu: jméno, příjmení, vztah k uživateli, poštovní adresa, kontaktní telefon, e-mail. 

     Tento souhlas uděluji po dobu evidence žádosti zájemce o službu a dále po dobu trvání 

smlouvy s uživatelem, který mne uvedl jako kontaktní osobu. 

Poučení subjektu 

     Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné 

kdykoli odvolat. 

     Správce prohlašuje, že bude osobní údaje shromažďovat v nezbytném rozsahu a 

zpracovávat je pouze k účelům souvisejících se zajištěním všech úkolů, vyplývajících z jeho 

činnosti. 

 

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

 

Podpis kontaktní osoby……………………………………… 


