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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 

Zde naleznete informace týkající se nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů 
č. 2016/679 a implementace nařízení v Poradně pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. 

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. přistupuje a přihlašuje se ke 
Kodexu chování ve smyslu č. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR.  
Kodex byl vypracován MPSV. 

Pokud problematika řešená v rámci Poradny pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 
vyžaduje k řešení osobní údaje, postupujeme následovně: 

Záznam o činnostech zpracování (výběr) 

Poradny pro osoby se zdravotním postižením Ostrava zpracovává tyto informace o zájemcích 
a uživatelích sociální služby: 

1) jednání se zájemcem o službu 
zpracovávané údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, řešená problematika 
zpracováno na základě zákona č. 108/2006 Sb.; jedná se o oprávněný zájem poskytovatele 
 
2) uzavření smlouvy o poskytování sociální služby  
zpracovávané údaje: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, 
podpis, jméno a příjmení zástupce zájemce (je-li zastoupen) 
zpracováno na základě zákona č. 108/2006 Sb.; jedná se o oprávněný zájem poskytovatele 
 
3) odborné sociální poradenství 
zpracovávané údaje: Rozsah se liší dle zakázky klienta: jméno a příjmení, věk, pohlaví, titul, 
rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného 
pobytu, korespondenční adresa, státní příslušnost, místo narození, rodinný stav, telefonní 
číslo, číslo bankovního účtu, e-mailová adresa, rodná čísla rodinných příslušníků, informace 
o rodinných příslušnících, zdravotní pojišťovna, informace o příjmech,  informace o výdajích, 
informace o zdravotním stavu, informace z pracovní smlouvy, DPP či DPČ, informace 
z rozhodnutí ve věci péče a výživy nezletilých, vyživovací povinnosti zpracováno na základě 
zákona č. 108/2006 Sb.; zákona č. 182/2006 Sb., jedná se o oprávněný zájem poskytovatele 

Správce: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. – Mgr. Marie 
Dokoupilová 

Výše uvedené údaje je nutné zpracovat za účelem poskytování sociální služby v rámci výše 
uvedené organizace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu stanovenou Spisovým 
a skartačním řádem organizace a to maximálně po dobu 5 let od ukončení poskytování 
sociální služby. 
 
S výše uvedeným zpracováním uděluje uživatel svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít 
kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na výše uvedené kontaktní údaje organizace. 
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 

 
Uživatel služby je vždy upozorněn, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo: 

 vzít souhlas kdykoliv zpět, 
 požadovat informaci, jaké osobní údaje uživatele zpracováváme a aktualizovat je, 
 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 
nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Celé znění Záznamu o činnostech zpracování, Katalogu osobních údajů, Katalogu rizik  
a dalších dokumentů, které se týkají GDPR, je možné na vyžádání předložit v poradně. 

  

V Ostravě dne 1. 4. 2019 


