Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže
podepsaný/á,_________________________________________________________
zákonný zástupce klienta
______________________________________________________
nar. _________________ (dále jen „klient“),
souhlasím s tím, aby Domov a Centrum denních služeb, se sídlem U Balvanu 2, IČ: 75070758
(dále jen „Domov“), jakožto správce osobních údajů, zpracovávala osobní údaje klienta
v podobě fotografií a/nebo videozáznamů zachycujících Klienta v rámci aktivit organizovaných
Domovem nebo v rámci aktivit, při kterých domov reprezentuje (dále jen „Osobní údaje“), a
aby je dále zpracovával v tištěné nebo elektronické podobě zejména formou jejich uveřejnění
na oficiálních webových stránkách Domova, na oficiálních profilech Domova a sociálních
sítích, v oficiálních tiskovinách Domova, na školních nástěnkách a jiných obdobných plochách
umístěných v budově Domova a sloužících k poskytování informací, případně i spolu
s uvedením jména, příjmení, data pořízení fotografie/videozáznamu a názvu události, v rámci
které byl/a videozáznam/fotografie pořízen/a. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely
informování o aktivitách Domova a její prezentace, ať již v rámci Domova nebo navenek.
Osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovány po dobu trvání docházení anebo
pobytu Klienta v Domově a po dobu následujících dvou (2) let ode dne jeho ukončení, pokud
tento souhlas nebude odvolán dříve.
Prohlašuji, že jsem si vědom/a zákonných práv Klienta na informace o zpracování osobních
údajů, na přístup k jeho osobním údajům, na přenositelnost osobních údajů, na opravu chyb a
nepřesností a možnosti požadovat omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů,
jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru na vědomí, že odvolání souhlasu
působí pouze do budoucna, a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného
na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).
Prohlašuji, že jsem si vědom zákonných práv na přístup a přenositelnost osobních údajů, na
opravu chyb a nepřesností a možnosti požadovat omezení zpracování nebo výmaz
zpracovávaných osobních údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru
na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost
předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).
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Beru na vědomí, že podle platné právní úpravy mám právo na opravu osobních údajů, které
jsem Domovu sdělil. Domov můžu kdykoliv kontaktovat s dotazem, zda stále zpracovává mé
osobní údaje. Pokud zjistím, že osobní údaje, které Domov zpracovává, jsou nepřesné nebo
neúplné, můžu požádat o jejich aktualizaci.
Beru na vědomí, že Domov můžu kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů, a to
zejména v případě odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud bude
Domovu podána taková žádost, je bez zbytečného odkladu povinna všechny takto zpracovávané
osobní údaje smazat.
Beru na vědomí, že mám právo na přenositelnost osobních údajů, které má Domov na základě
tohoto souhlasu k dispozici. Mám právo získat osobní údaje, které jsem Domovu poskytl, v
běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžu také požádat Domov, aby tyto osobní
údaje zaslala třetí straně.
Beru na vědomí, že mám právo požádat Domov o omezení zpracování mých osobních údajů,
např. v případě, kdy zpochybňuji přesnost, zákonnost nebo potřebu Domova zpracovávat mé
osobní údaje. Domov v takovém případě omezí zpracovávání mých osobních údajů na nezbytné
minimum (tedy pouze je uchová uložené, avšak nebude s nimi dále nakládat), případně je bude
zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany
práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných
platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a Domov bude ve zpracovávání
mých osobních údajů pokračovat, bude mě o tom bez zbytečného odkladu informovat.
Beru na vědomí, že mám právo podat stížnost týkající se zpracovávání mých osobních údajů
Domovem k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web:
www.uoou.cz.
Výše uvedená práva mohu uplatňovat u Domova na této kontaktní adrese: U Balvanu 2, 466
01, Jablonec nad Nisou, e-mail: kadlecova@dcjbc.cz, webové stránky: www.dcjbc.cz.
Domov odpoví do jednoho měsíce po obdržení žádosti, ve složitějších případech je oprávněna
lhůtu prodloužit až o dva měsíce.
V ________________________ dne ________________________

________________________
podpis
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