Souhlas kontaktní osoby se zpracováním osobních údajů - GDPR
- kontaktní osoba byla určena uživatelem sociální služby (klientem)
Azylový dům Písečná (dále AD Písečná)
Příjmení a jméno klienta:
……………………………………………………………
Příjmení a jméno kontaktní osoby
……………………………………………………………
vztah ke klientovi
……………………………………………………………
Oprávnění získat osobní údaje od klienta sociální služby dává organizaci, jako poskytovateli
sociální služby, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Tento zákon
stanovuje povinnost uzavírat s klienty písemnou smlouvu o poskytování sociální služby, proto
shromažďujeme pouze údaje nezbytné pro poskytování kvalitních a odborných služeb.
Pracovníci mají k daným údajům přístup, aby je mohli efektivně využívat, a jsou prokazatelně
poučeni o pravidlech zacházení s osobními a citlivými údaji klientů, tyto jsou povinni
dodržovat. Každý pracovník má povinnost dodržovat mlčenlivost o získaných
informacích, tuto má zakotvenu v pracovní smlouvě.
Kontaktní osoba je při poskytování sociálních služeb velmi důležitým subjektem, jedná se
o osoby, které jsou v pravidelném kontaktu s klientem a mají povědomí o jeho životě,
případně mohou klienta zastupovat.
Kontaktní osoba je se souhlasem klienta informována, pokud se změní klientův zdravotní stav
nebo sociální situace, je oprávněna převzít klíče od bytu, ale také vyrovnat případné
pohledávky, včetně převzetí přeplatků v situaci, kdy je uživatel sociální služby náhle
hospitalizován nebo je ukončeno poskytování sociální služby a klient nemůže dané náležitosti
vyřídit osobně. Tyto informace jsou uvedeny v osobní dokumentaci klienta pečovatelské
služby v písemné i elektronické podobě.
Tímto uděluji souhlas Sociálním službám Chomutov, příspěvkové organizaci středisku AD
Písečná, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 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 – dále jen GDPR)
a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem
č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování
osobních údajů, zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení; vztah kle klientovi; bydliště; telefonní kontakt, email.
Tento souhlas uděluji po dobu poskytování sociální služby shora uvedeného klienta.
Údaje budou uchovány po dobu 10 let pro potřeby evidence plnění za účelem kontrolní
činnosti nadřízených orgánů (např. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad
Ústeckého kraje).
Beru na vědomí, že můj souhlas může být kdykoliv odvolán. Jedná se o můj svobodný,
jednoznačný projev vůle, se svolením ke zpracováním osobních údajů.
Chomutov dne
……………………………………………………………
podpis kontaktní osoby

