
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů 

1. Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je Pečovatelská služba Praha 3, příspěvková organizace Městské 

části Praha 3,  IČ: 70892326, se sídlem Roháčova 26/268, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka Pr 114. 

2. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

Správce o subjektu údajů zpracovává zejména tyto osobní údaje, které jsou nezbytné pro 

výkon povinností správce: 

- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu 

údajů, které jsou nezbytné k uzavření a plnění Smlouvy o poskytování pečovatelské služby 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Zpracovávány 

jsou tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefonický kontakt, 

e-mailová adresa. 

- k žádosti klienta též zpracováváme kontakt na osobu jím určenou, a to pro případ 

mimořádných událostí, o nichž má zájem klient informovat osobu jím určenou. 

- osobní údaje zpracovávané v rámci poskytování pečovatelské služby. 

3. Účel zpracování osobních údajů 

Účelem zpracování  osobních údajů je poskytování pečovatelské služby. 

4. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno jednotlivými a 

proškolenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní 

techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení 

všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. K tomuto účelu přijal 

správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, 

aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich 

změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož 

i k jinému zneužití osobních údajů.  

Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti, a nesmí  nakládat s poskytnutými 

osobními údaji nad rámec sjednané pečovatelské služby. 

5. Doba zpracování osobních údajů 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, příslušných smlouvách, ve 

spisovém a skartačním řádu správce. Jedná se o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a 

povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.  



6. Právní titul pro zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s článkem 6 písmena b), c)   Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679, tedy pro splnění smluvních a právních povinností 

poskytovatele sociálních služeb. 

7. Práva subjektů údajů 

V souladu s čl. 12 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy 2016/679 o 

ochraně fyzických osob, informuje správce subjekty údajů o jejich právech. Ve vztahu 

k  osobním údajům má subjekt údajů zejména tato práva: 

 Právo osobní údaje opravit či doplnit 

 Právo požadovat omezení zpracování 

 Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech 

 Právo na přenesení údajů 

 Právo na přístup k osobním údajům 

 Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů  

 Právo podat stížnost u dozorového orgánu 

 Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Nařízení o ochraně 

osobních údajů č. 2016/679 

8. Kontakty 

Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Ing. Milan Hausner, tel. 777 478 654, email: dpo@praha3.cz 

 

http://www.uoou.cz/
mailto:dpo@praha3.cz

