Zpracování osobních údajů
SM 73

Prohlášení o zpracování osobních údajů
dle § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Domov pro seniory Tovačov, IČO: 61985872, se sídlem Nádražní 94, 751 01 Tovačov prohlašuje, že ve
smyslu § 18 odstavce 1 písmeno b) Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
zpracovává níže specifikované osobní údaje, jejichž zpracování mu ukládá zvláštní zákon, případně jsou tyto
údaje třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.
1. Účel zpracování:
Plnění povinností vyplývajících pro DS z následujících právních předpisů:
 Oblast pracovně-právní: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 Oblast poskytování sociální služby: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a
jeho prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném
znění,
 Oblast poskytování zdravotní péče: zákon č. 272/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění,
zákon č. 273/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění,
 Oblast účetní: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
 Oblast mzdová: zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, v platném znění, zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění; zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon, v platném znění, zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění,
 Oblast daňová: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění,
 Oblast vzdělávání: zákon č. 96/2004 Sb., o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků,
v platném znění, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákon č. 111/1998
Sb., o vysokých školách, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
2. Kategorie osobních údajů:
 Identifikační údaje žadatelů o službu:
o jméno, příjmení,
o datum narození,
o adresa trvalého pobytu,
o státní občanství.
 Identifikační údaje klientů:
o jméno, příjmení,
o datum a místo narození,
o rodné číslo,
o adresa trvalého pobytu,
o telefonní číslo,
o státní občanství.
 Identifikační údaje zaměstnanců:
o jméno, příjmení, rodné příjmení (případně všechna dřívější příjmení),
o rodné číslo,
o adresa trvalého pobytu,
o datum a místo narození,
o telefonní číslo,
o e-mailová adresa,
o státní občanství.
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 Specifické údaje (nad rámec údajů identifikačních) vyžadované výše uvedenými zákony:
Údaje vztahující se k poskytování sociální služby:
 stupeň přiznaného příspěvku na péči,
 druh a výše důchodu (pouze u klientů),
 kontaktní údaje na rodinné příslušníky/opatrovníka,
 informace o ustanovení opatrovníka,
 informace o exekucích.
Údaje vztahující se k pracovnímu poměru:
 trestní bezúhonnost,
 dosažené vzdělání,
 datum vzniku pracovního poměru,
 údaje o zdravotní způsobilosti k práci,
 údaje o ZP a invaliditě,
 datum a způsob ukončení pracovního poměru,
 údaje o mzdách a dalších náhradách vyplacených zaměstnanci,
 údaje o exekucích či insolvenci.
Údaje vztahující se k rodině zaměstnance a k osobám žijícím se zaměstnancem ve společné
domácnosti:
 rodinný stav zaměstnance (oddací list, rozsudek o rozvodu, vdovský/vdovecký důchod)
 jména, příjmení osob, které žijí se zaměstnancem ve společné domácnosti (rodné číslo, rozsudek
o svěření do péče aj.),
 údaje o vyživovaných dětech (rodný list, rodné číslo, potvrzení o studiu aj.).
3. Kategorie subjektů údajů:
 všichni současní a minulí zaměstnanci DS (včetně brigádníků),
 všichni současní a minulí klienti služby,
 aktuální i bývalí žadatelé o službu,
 dobrovolníci, studenti, stážisté,
 zájemci o zaměstnání.
4. Kategorie příjemců údajů:
 instituce a orgány specifikované ve výše uvedených zákonech (např. místně příslušný finanční úřad,
Okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, orgán inspekce práce, úřad práce, odbor
sociálních věcí krajského úřadu, registr poskytovatelů sociálních služeb, apod.)
 jiné státní orgány na základě svých zákonných pravomocí ve specifických případech i (např. orgány
činné v trestním řízení, příslušný orgán Policie České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů,
soud, exekutorský úřad apod.).
5. Doba uchování:
V souladu se spisovým řádem DS Tovačov a lhůtami ve všech výše uvedených zákonech.

V Tovačově dne 1. 3. 2018

Mgr. Lenka Olivová, ředitelka
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