
KOMUNITNÍ D ŮM ALBINNA 

Dodatek ke smluvě č. 01/2018 ze dne 25.05.2018

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas chráněnému bydlení ALBINNA Kunín 84, 742 53 Mgr. Janě Zedkové , 

se sídlem Sokolovská 120, Suchdol nad Odrou, 742 01, IČ: 60304995, (dále jen „Správce“), aby 

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních

údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

- jméno a příjmení :.............................

- adresa: …..............................

- datun narození: …...........................

- rodné číslo: …...........................

- telefonní číslo: ….......................... 

- e-mail: …........................

2. Jméno, příjmení,  ….................telefonní číslo.......... e-mail jezpracovat za účelem poskytování 

osobníchních informací jako:

3.  je zdravotní zprávy, které se posílací ošetřijucím lékařům po náhlem odvezení do nenocnice, po 

kontrolách u specialistů a to e-mailem, vyúčtování rodinným příslušníkum, souhlas s telefoním 

číslem od rodinních příslušků a e-maiem, souhlas s přeposláním smluv o pobytu v sociálních 

službách, souhlas s předáváním informcích CSSZ, ZP . Tyto údaje budou Správcem zpracovány 

po dobu 3 let.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a

to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje 

společnosti chráněné bydlení ALBINNA Kunín 84, 74253

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 

zpracovávat i tito zpracovatelé: 

a. Poskytovatel softwaru Zajíc
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b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v 

současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů

obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Kuíně dne 25.05.2018

---------------------------------------

podpis (opatrovník)


