INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o zpracovávání vašich osobních údajů a o
vašich souvisejících právech.
Při zpracovávání osobních údajů i při poskytování těchto informací se řídíme především
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen
„GDPR“) a českým zákonem č. 110/2019 Sb. Tyto informace jsou rovněž informacemi dle
čl. 13 GDPR.
Udělali jsme vše pro to, aby byly tyto informace co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto
nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž před jejich podpisem vysvětlíme.
Svým podpisem níže stvrzujete, že jste si tyto informace pečlivě přečetl/a a rozumíte jim.
Kdo zpracovává vaše osobní údaje:
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky zpracování
vašich osobních údajů, je:
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
IČ: 00409367
Správce údajů je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 1133
Sídlo a kontaktní adresa: Malého 282/3, Karlín, 186 00 Praha 8
Telefon: +420 224 814 284
Účel zpracovávání vašich osobních údajů:
Účelem zpracování osobních údajů je posouzení, zda žadatel může využívat ubytování v
Ubytovně Domu světla. Česká společnosti AIDS pomoc, z. s. se zavazuje nakládat s údaji jen
ve prospěch dotčené osoby. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám.
Všechny oprávněné osoby jsou povinni o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost.

Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány:
Údaje zpracováváme jak ručně, tak elektronicky. Při zpracovávání vašich osobních údajů
nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Jak dlouho vaše údaje zpracováváme:
Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu. Případně po
dobu delší, pokud tak stanoví právní předpisy.
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Které vaše osobní údaje jsou zpracovávány:
a) Zpracováváme tyto vaše osobní údaje, které jsme získali přímo od vás:













jméno (případně jména) a příjmení,
datum narození,
rodné číslo,
adresu trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (případně pasu či jiného dokladu),
státní příslušnost,
telefonní číslo,
e-mail,
informace o vašem sociálním zázemí,
zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěni,
informace o kompenzačních pomůckách, pokud je užíváte,
základní informace o vašem zdravotním stavu.

b) Zpracováváme rovněž informace o vašem zdravotním stavu získané z posudku ošetřujícího
lékaře, a to v rozsahu v posudku uvedeném. Tento posudek jste nám sám poskytl. Informace o
vašem zdravotním stavu jsou nezbytné, abychom dokázali posoudit vaši zdravotní způsobilost
pro ubytování v Ubytovně Domu světla, která není sociální ani zdravotnickou službou.

Ochrana Vašich osobních údajů:
S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.
Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni
dostupných prostředků.

Komu a z jakého důvodu poskytujeme vaše osobní údaje:
Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování pouze subjektům, které si je vyžádají na základě
zákonného oprávnění (např. soudy, oddělení sociálně-právní ochrany dětí apod.).

Vaše práva:
Ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, vůči nám jako správci můžete
uplatnit následující práva:




získat potvrzení o zpracovávání vašich osobních údajů;
na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které zpracováváme;
na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
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na výmaz nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny
podmínky dané právními předpisy;
vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají;
na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci.

Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČ: 70837627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
https://www.uoou.cz
Svým podpisem níže stvrzujete, že jste si tyto informace pečlivě přečetl/a a rozumíte jim.
Vaše jméno a příjmení:

Vaše datum narození:

V……………… dne……………………….

……………………………………………
Váš podpis
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