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Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 
příspěvková organizace 

Orlická 1, 400 11 Ústí nad Labem 
Tel.: 47 277 42 30 

e-mail: info@orlicka.cz, www.orlicka.cz 
IČ: 44 5552 70, č. ú.: 3783420207/0100 

 

Kontaktní osoba žadatele 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Já, níže podepsaný  

Jméno a příjmení:  

Trvalé bydliště:  

 

souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Domovem pro seniory Orlická, 

příspěvkovou organizací (dále jen „DS Orlická“) v rozsahu těchto údajů: 

- jméno a příjmení,  

- adresa,  

- telefon,  

- e-mail. 

 

Tento projev vůle je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v 

rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasu a v souladu s 

příslušnou legislativou v platném znění. 

 

Souhlas je poskytnut za účelem:  

- zajištění kontaktu odpovědných zaměstnanců DS Orlická ve věci poskytnutí informací 

týkajících se klienta nebo žadatele u kterého jsem uveden jako kontaktní osoba, nebo pro 

zajištění informace o důležitých provozních sděleních. 

 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů po dobu:  

- ode dne podpisu tohoto souhlasu na dobu platnosti Smlouvy o poskytování služeb sociální 

péče osoby, v jejíž Žádosti o přijetí do DS Orlická jsou mé osobní údaje uvedeny, nebo do 

odvolání tohoto souhlasu. V případě, že se žadatelem není Smlouva o poskytování služeb 

sociální péče uzavřena po dobu do skartace Žádosti o přijetí do DS Orlická. 

 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů 

a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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).  

 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.  
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Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:  

- o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu, 

- o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu, 

 - o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s 

ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo pokud 

byl souhlas odvolán,  

- o svém právu na přenositelnost osobních údajů,  

- o svém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

 

Byl jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na 

adresu:  

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace 

Orlická 2893/1,  

400 11 Ústí nad Labem.  

 

Tento souhlas je zpracován ve dvou stejnopisech. Organizace DS Orlická i subjekt obdrží 

po jednom stejnopise.  

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………………………….  

 

 

 

……………………………………………………… 

podpis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odvolání souhlasu:  

 

Souhlas odvolávám od: ………………………………….  

 

 

Podpis: …………………………………………………………                                                                                      


