Informace o zpracování osobních údajů.
SOUŽITÍ 2005, o.p.s., je obecně prospěšnou společností, jejímž hlavním úkolem je
poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
SOUŽITÍ 2005, o.p.s., je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává za účelem
zajištění obecně prospěšné činnosti dle Zakládací listiny a poslání společnosti a druhu obecně
prospěšných služeb dle Statutu společnosti. Služby jsou poskytovány na základě uzavřené
písemné smlouvy či dohody.
Kontaktní adresa správce: SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Na Bukovci 1, 79084
Mikulovice, IČ: 26873265, DIČ: CZ26873265, telefon: +420 584 429 143, e-mail:
info@souziti2005.cz, ID datové schránky: 7ydribm
Kontaktní osobou správce k podání informací ke zpracování a ochraně osobních údajů v
organizaci je ředitelka: Mgr. Štěpánka Beníčková, telefon: +420 584 429 143, e-mail:
reditelka@souziti2005.cz
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu
smlouvy o poskytování sociální služby a následně na základě plnění právní povinnosti,
vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rámci které jsou
shromažďovány zejména Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje,
nezbytné pro poskytnutí sociální služby:
- jméno a příjmení,
- datum narození,
- telefonní číslo / mobil,
- adresa trvalého bydliště,
- adresa poskytování sociální služby,
- svéprávnost, údaje o opatrovníkovi,
- jména a telefonní kontakty příbuzných, případně e-mail,
- údaj k osvobození od platby za poskytování základních činností sociální služby.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na
základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a
jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož
součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Osobní údaje jsou zpracovávány těmito zaměstnanci organizace: ředitelkou, sociální pracovnicí
a pracovníky v sociálních službách a dále externí smluvní účetní. V souladu se zásadami
ochrany osobních údajů zpracovává každý z nich pouze ty osobní údaje klienta a v takovém
rozsahu, který nezbytně potřebuje pro výkon své činnosti. Všichni zaměstnanci organizace a
účetní jsou vázaní mlčenlivostí ve smyslu zákonných norem a vnitřních předpisů organizace.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož
základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či
oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro
jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou
dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným
v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním
údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti
jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného
nařízení o ochraně osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich
požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Pro komunikaci prostřednictvím e-mailu nemůžeme zcela zaručit bezpečnost dat, takže Vám
v případě důvěrných informací doporučujeme poštovní či osobní doručení.
V rámci akcí pořádaných organizací SOUŽITÍ 2005, o.p.s. budou pořizovány fotografie,
obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. SOUŽITÍ 2005, o.p.s.
nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
V Mikulovicích 25.5.2018
Mgr. Štěpánka Beníčková
ředitelka organizace

