Informace o zpracování osobních údajů
Domov pro seniory Zahradní Město, IČO: 70878030, se sídlem Sněženková 2973/8, Praha 10 vás
informuje o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 (dále jen „Nařízení") a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Kontaktní údaje a další dokumenty týkající se ochrany osobních údajů naleznete na www.dszm.cz.
V případě zájmu vám rádi poskytneme bližší informace ohledně zpracování osobních údajů.

Účel, doba a právní základ zpracování osobních údajů
Osobní údaje zadané při poptávání sociální pobytové služby a uzavírání smlouvy o poskytování této
služby zpracováváme na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí
služby.
Dále tyto údaje zpracováváme na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených
povinností a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.
Osobní údaje využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních
povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.
Pokud nám dáte souhlas k dalšímu (jinému) užití vašich osobních údajů, můžeme vaše zadané osobní
údaje zpracovávat za účely uvedenými v takovém souhlasu. Vaše osobní údaje pak budou využity po
dobu trvání naší činnosti, resp. po dobu, na kterou je poskytnut souhlas, event. do odvolání souhlasu.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji
1)

právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;

2)

právo na přístup k osobním údajům vč. pořízení kopie zpracovávaných údajů;

3)

právo na opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů;

4)

právo vznést námitku proti zpracování;

5)

právo na výmaz osobních údajů;

6)

právo na omezení zpracování;

7)

právo na získání údajů pro předání jinému správci osobních údajů;

8)

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení. V rozsahu, jaký je nutný pro naplnění výše
uvedených účelů zpracování, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např.
právnímu zástupci). Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám v případě zájmu rádi sdělíme.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 2. 1. 2019.

V Praze dne 2.1.2019

Mgr. Si
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