
Domov V Podzámčí se sídlem Palackého 165, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 

Jaké osobní údaje
1
 od Vás zejména potřebujeme, pokud POŽÁDÁTE o 

naši sociální službu a proč? 

Jméno a příjmení určení Vaší osoby – naše služby nelze poskytovat anonymně 

Datum narození  určení Vaší osoby – naše služby nelze poskytovat anonymně 

Bydliště možnost kontaktovat Vás a provést sociální šetření 

Telefon, e-mailová adresa možnost kontaktovat Vás (např. uvolnění místa) 

Zdravotní stav  zhodnocení vhodného druhu sociální služby pro Vás 

Kontakt na blízké osoby možnost kontaktování někoho, kdo Vám pomůže 

s případným nástupem do naší sociální služby 

Podpis znamená Váš souhlas s uvedeným obsahem, s textem (např. 

žádost o službu) 

 

Jaké osobní údaje od Vás zejména potřebujeme, pokud Vám budeme 

POSKYTOVAT naši sociální službu a proč? 

Jméno a příjmení určení Vaší osoby – naše služby nelze poskytovat anonymně 

Datum narození a rodné číslo určení Vaší osoby – naše služby nelze poskytovat anonymně 

Bydliště informace o místní příslušnosti při sociálním poradenství 

(řešení sociálních dávek apod.) 

Příjem z důchodu, dávky 

sociální péče 

sociální poradenství (např. pomoc při vyřizování dávek 

sociální péče nebo informace o výši příjmu pro stanovení 

úhrady za ubytování a stravu) 

Zdravotní stav nastavení vhodné podpory, pomoci a péče Vám na míru 

Kontakt na blízké osoby možnost kontaktování někoho, kdo je Vám blízký a pomůže 

Vám řešit různé situace 

Zveřejňování fotografií 

(audio, video záznamy) 

pro prezentaci naší organizace potřebujeme Váš souhlas 

v případě, že jste např. na fotografiích, které chceme použít 

Rozsah potřebné péče nastavení vhodné podpory, pomoci a péče Vám na míru 

Osobní stav sociální poradenství 

Podpis znamená Váš souhlas a uvedeným obsahem, s textem (např. 

smlouva o poskytnutí sociální služby) 

 

Jaká jsou zejména Vaše práva ve věci Vašich osobních údajů v Domově V 

Podzámčí? 

Máte právo: 

 na informace o zpracovávání vašich osobních údajů, 

 získat přístup k vašim osobním údajům,  

 požádat o opravu nesprávných, nepřesných nebo neúplných osobních údajů, 

 požádat o vymazání osobních údajů, pokud již nejsou nutné nebo pokud je jejich 

zpracovávání nezákonné, 

 získat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a předat je jinému správci 

(„přenositelnost údajů“). 

                                                           
1
 Osobní údaj je jakýkoliv údaj, který umožňuje identifikovat konkrétní osobu. Rozhodující je, zda je 

možné podle údajů, které jsou s informací spojeny, určit konkrétní osobu. Proto jméno samo o sobě 

nebo dokonce e-mail ve spojení jménem nebude osobním údajem, pokud podle něj není možné určitou 

osobu označit. Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, 

ale také fotografický záznam. 


