
 

 

 

 

 

Informace o nakládání s osobními údaji 

 v Domově bez zámku Náměšť nad Oslavou, 

který je správcem osobních údajů 
 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou (dále jen DBZ) a jeho zaměstnanci 

se přihlašují ke kodexu chování ve smyslu čl. 40 GDPR pro potřeby výkonu 

sociální politiky v jeho aktuálním znění a  zavazují se k jeho dodržování, včetně 

spolupracujících subjektů. 

 

Účel dokumentu  

Účelem tohoto dokumentu je poskytnutí všem subjektům osobních údajů informace  

 jaké údaje DBZ  shromažďuje a k jakým účelům 

 jakým způsobem osobní informace zpracovává a jak zajišťuje jejich ochranu 

 vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které DBZ zpracovává 

 

Zpracování osobních údajů 

Zejména se jedná o shromažďování údajů, používání a uchovávání. DBZ zpracovává 

osobní údaje na základě plnění smlouvy a na základě zákona o sociálních službách 

108/2006Sb. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro jednání a plnění 

smluvního vztahu a dodržení zákonů. Další údaje zpracovává na základě uděleného 

souhlasu.  

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

 identifikační údaje klienta (jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, RČ 

jako jedinečný identifikátor, č. OP) 

 kontaktní údaje (kontaktní adresy opatrovníků, rodinných příslušníků, telefonní čísla, e-mailové 

adresy) 

 údaje nezbytné k uzavření smlouvy 

 údaje zkvalitňující poskytované služby (individuální potřeby, zvyky, přání) 

 obrazové a zvukové záznamy, které vznikají v rámci naší činnosti za 

účelem prezentace naší služby 
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Právo žádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv  

Bez zbytečného odkladu Vám poskytneme veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás 

zpracováváme.  

Zásady zpracování osobních údajů 

 zásada zákonnosti 
 zásada korektnosti a transparentnosti zpracování 
 zásada účelového omezení shromažďování osobních údajů 
 zásada minimalizace zpracování osobních údajů 
 zásada přesnosti osobních údajů 
 zásada omezeného uložení osobních údajů 
 zásada integrity a důvěrnosti zpracování 
 zásada odpovědnost (povinnost správce dodržet všechny povinnosti vyplývající 

ze zásad a povinnost dodržení shody prokázat) 

 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 499/2004Sb., Zákon o 
archivnictví a spisové službě 

 

Předávání osobních údajů do zahraničí 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území ČR a nejsou předávány mimo 
EU. 

 

 

Kontaktní údaje: 

 

Mgr. Hana Šeráková, ředitelka 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou 

V. Nezvala 115 

675 71 Náměšť nad Oslavou 

Telefon: 739 323 711 

e-mail: info@domovbz.cz 

web. stránky: www.domovbezzamku.cz 

 

Vaše podněty a stížnosti na porušení zákona o ochraně osobních údajů můžete 

adresovat: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

http://www.domovbezzamku.cz/
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posta@uoou.cz 


