INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 NAŘÍZENÍ 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)

PRO KLIENTY POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY
1. Kontaktní údaje správce: CARVAC s.r.o., IČ: 63504260, Nemocniční 2271/52, 352 01 Aš,
zastoupena panem Hlaváčem Václavem, telefon: 354 403 120, e-mail: v.hlavac@carvac.cz,
datová schránka ID: krv2far

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Farkaš Petr, Žerotínova 17, 352
01 Aš, telefon: 774 96 95 38, e-mail: petr.farkas@carvac.cz.

3. Účel zpracování a právní základ zpracování: plnění právní povinnosti v souvislosti s pobytem
klienta v pobytové sociální službě na základě zákona 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů,
dále pak plnění ustanovení smluvního ujednání mezi subjektem údajů na straně jedné a
správcem na straně druhé.
4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely
oprávněných zájmů příslušného správce třetí strany: oprávněný zájem Správce v případě
zpracování osobních údajů pacienta po ukončení pobytu v zařízení sociální služby je založen
na plnění smluvních ujednání mezi Správcem na straně jedné a Zdravotními pojišťovnami na
straně druhé. Dále pak oprávněný zájem Správce na základě plnění právní povinnosti ze
smlouvy mezi Správcem a subjektem údajů.

5. Příjemci, nebo kategorie příjemců osobních údajů: Zdravotnická zařízení, Zařízení sociálních
služeb, Soud, Policie ČR, Zdravotní pojišťovny, ČSSZ, Obce, Úřad práce, opatrovník
6. Automatizované rozhodování, profilování: při zpracování osobních údajů subjektu údajů u
výše uvedeného správce nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování

7. Předávání osobních údajů do zahraničí: jako Správce osobních údajů nepředáváme osobní
údaje subjektu údajů do zahraničí

8. Doba uložení osobních údajů: doba uložení se řídí zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě, a dále pak dle Skartačního řádu Správce

9. Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů.
 máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako
subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.
 máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou
k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a
žádá místo toho o omezení jejich použití
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt
údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracovaní v oprávněném zájmu
správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody
správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů
 máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:
a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu či při výkonu státní moci nebo
b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo
třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů
 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že
zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u
dozorového úřadu:
a) v místě svého obvyklého bydliště,
b) místě výkonu zaměstnání nebo
c) místě, kde došlo k údajnému porušení

10. Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:
 Právo na výmaz osobních údajů
 Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují:
právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich
osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze
automatizovaně.

11. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako klient povinnost
je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich
osobních údajů bude znamenat, že Správce Vám nebude moci poskytnout pobytovou
sociální službu.

