Město Adamov
Pod Horkou 101/2
679 04 Adamov
Pečovatelská služba města Adamova
tel. 516 499 624, 602 788 015
e-mail: social@adamov.cz; www.adamov.cz
(dále jen poskytovatel sociální služby)

Souhlas se zpracováním osobních údajů kontaktních osob klienta
Pečovatelské služby města Adamova (dále jen klienta)
Poskytovatel sociální služby tímto informuje o tom, že v souladu s obecným
nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem na ochranu osobních údajů* se:
osobním údajem rozumí jakýkoliv údaj týkající se fyzické osoby, jestliže na
základě jednoho či více osobních údajů lze přímo či nepřímo zjistit její identitu.
Oprávnění získávat osobní údaje dává poskytovatelům sociálních služeb zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel sociální služby shromažďuje pouze údaje nezbytné pro poskytování
kvalitních a odborných služeb a pracovníci této služby k nim mají takový přístup,
aby je mohli efektivně využívat. Kontaktní osoby jsou uvedeny ve spise klienta,
v elektronické databázi poskytovatele a jsou k dispozici vedoucí odboru sociálních a
správních věcí, sociálnímu pracovníku a pracovníkům v sociálních službách, tedy
pečovatelkám.
Všichni pracovníci této služby jsou poučeni o pravidlech zacházení s osobními údaji
klientů a jsou povinni je dodržovat. Každý pracovník má povinnost zachovávat
mlčenlivost o informacích, které se vztahují k poskytování této služby a poskytovatel
má zaveden takový systém, aby údaje o klientech nemohly být zneužity.
Proč potřebuje poskytovatel kontakty na tzv. kontaktní osoby?
Kontaktní osoba (zejména osoba blízká z rodiny a v případě, že taková není, tak
jiná důvěryhodná osoba) je při poskytování sociální služby důležitým subjektem,
neboť tato je v pravidelném kontaktu s klientem, má povědomí o jeho pohybu a
může klienta případně zastupovat.
Kontaktní osoby, které klient určí písemným souhlasem jsou informovány o tom,
když se změní zdravotní nebo sociální situace klienta, jsou osloveny, když klient
neotevírá při sjednané návštěvě, když je třeba převzít klíče a vyrovnat vzájemné
pohledávky při náhlé hospitalizaci nebo při ukončení poskytování sociální služby a
klient tyto záležitosti nemůže vyřídit osobně.
*nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 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) a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já (jméno a příjmení)………………………………………………….
ve vztahu ke klientovi (jméno a příjmení klienta)
…………………………………………………………………………
jako jeho (např. manžel/ka, syn, dcera, vnuk/čka, zeť, snacha apod.)
…………………………………………………………………………
město, ve kterém bydlím………………………………………………
moje telefonní číslo……………………………………………………
poskytuji tímto dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů Městu
Adamov jako poskytovateli sociální služby ve výše uvedeném rozsahu, za
tímto účelem tak, jak jsem o tom byl/a informován/a a jak jsem tomu
porozuměl/a.
Beru na vědomí, že tento souhlas může být kdykoliv odvolán.
Tento souhlas uděluji:
□ jednorázově, za účelem…………………………………………….
□ opakovaně po dobu poskytování sociální služby
V Adamově dne …………………………….
……………………………………………….
Podpis kontaktní osoby
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