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Informace o zpracování osobních údajů 

 
Zpracování osobních údajů patří k nedílným činnostem spojených s činností Domova pro 
seniory a Azylového domu pro matky s dětmi, příspěvkové organizace. Rádi bychom Vám 
tímto poskytli informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s novým 
nařízením Evropského parlamentu a rady EU 206/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, jež klade nové požadavky v oblasti ochrany Vašich osobních údajů. 
 
Přečtete si, prosím, níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme 
koncipovali formou otázek a odpovědí, a to tak, aby pro Vás byly přehledné a praktické. 
 
CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE? 
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy 
ale musí být z nich jasné, koho konkrétně se tyto informace týkají.  
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je osobním údajem jakákoliv 
informace týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za 
určený nebo určitelný, jestliže ho lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 
kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.  
 
KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace, 
Orlická 2893/1, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 44555270 (dále jen „DPS“). 
 
PROČ ZPRACOVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A PRO JAKÉ ÚČELY? 
Zpracováváme je na základě zákonů v platném znění: 

▪ 108/2006 Sb. – Zákon o sociálních službách, 

▪ 89/2012 Sb. – Občanský zákoník 

a na základě další platné legislativy. Pro tyto účely DPS nepotřebuje souhlas daného 

subjektu osobních údajů, protože se jedná o zákonnou povinnost. 

JAKÉ SUBJEKTY MAJÍ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM? 
Abychom zajistili správu činnosti DPS, mají přístup k Vašim osobním údajům i další třetí 
subjekty. S těmito subjekty má DPS za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřenu 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Dále pak mají přístup k Vašim osobním údajům 
orgány státní správy, vůči kterým má DPS oznamovací povinnost. 
 
PO JAKOU DOBU MÁME ULOŽENY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 
Vaše osobní údaje uschováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání Smlouvy o 
poskytování služeb sociální péče, nebo na dobu stanovenou Vaším souhlasem.  Po jejím 
ukončení máme Vaše osobní údaje uloženy po dobu, která je vyžadována a uvedena 
v příslušných právních předpisech a dále dle obecných promlčecích lhůt. 

 
JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 
Máte právo obrátit se na ředitelku DPS a požadovat informace ke zpracování osobních 
údajů. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních 
údajů, právo na omezení zpracování a na přenositelnost údajů. S případnou stížností se 
můžete obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů. 


