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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELE

Dům  s  pečovatelskou  službou  Černošice,  se  sídlem  ul.  Vrážská  1805,  252  28
Černošice (dále je DPS) jakožto správce osobních údajů si Vás tímto v souvislosti s
podáním  žádosti  o  bydlení  v  DPS,  případně  s  žádostí  o  zavedení  terénní
pečovatelské služby dovoluje informovat o níže specifikovaném shromažďování a
zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. 

V textu níže se dozvíte:
1) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme; 
2) Za jakým účelem a jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány; 
3) Komu mohou být Vaše osobní údaje předány; 
4) Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány; 

1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Město Černošice (odbor DPS) zpracovává v souvislosti s podáním žádosti o přidělení
bytu a poskytnutí sociální služby Vaše osobní údaje,  jakož i  osobní údaje dalších
osob, jež Vámi byly poskytnuty za účelem kontaktování těchto osob ve stanovených
případech. Jinými slovy je zpracování poskytnutých osobních údajů nezbytné pro
účely  posouzení  Vaší  žádosti,  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  sociální  služby,
případně k uzavření nájemní smlouvy bytu zvláštního určení v DPS Černošice.  V
určitých případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro účely ochrany
oprávněných zájmů DPS Černošice. 
DPS Černošice zpracovává pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete a osobní
údaje,  které  DPS  Černošice  získá  v  souvislosti  s  podáním  žádosti.  Pakliže  nám
neposkytnete své osobní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy či plnění
právních  povinností  ,  je  tato  skutečnost  důvodem  k  neuzavření  smlouvy  o
poskytnutí sociální služby, případně nájemní smlouvy bytu zvláštního určení. 

Osobními údaji, které Město Černošice (odbor DPS) zpracovává, mohou být zejména:
g) Osobní jméno a příjmení žadatele a ručitele; 
h) Adresa bydliště; 
i) Datum narození; 
j) Rodné číslo; 
k) Důvod nepříznivé sociální situace; 
l) Údaje o Vašem zdravotním stavu. 

2. Jak využíváme tyto osobní údaje (účel zpracování)? 
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Veškeré  údaje,  které  DPS  Černošice  poskytnete,  využíváme pro  účely  posouzení
žádosti  a  následného  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí   sociální  služby,  nájemní
smlouvy  a  jejího  plnění,  pro  statistické  účely,  případně  pro  účely  stanovené
zvláštními právními předpisy. 

3. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům? 

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce Město Černošice (odbor DPS), přičemž
přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci Města Černošice pověření
zpracováním  osobních  údajů,  kteří  jsou  povinni  zachovávat  mlčenlivost  o  všech
osobních údajích, s nimiž se při své pracovní činnosti seznámí. Tato mlčenlivost trvá
i po skončení pracovního poměru nebo jiného obdobného poměru. Vaše osobní údaje
dále můžou být za výše specifikovanými účely předány našim subdodavatelům, aby
pro  DPS  Černošice  provedli  zpracování.  DPS  Černošice  může  osobní  údaje
zpřístupnit  též  oprávněným třetím subjektům dle příslušných právních předpisů,
zejména orgánům veřejné moci (např. místně příslušný finanční úřad, okresní správa
sociálního zabezpečení,  zdravotní pojišťovna, úřad práce,  orgány činné v trestním
řízení, Město Černošice apod.). 

4. Jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů? 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu
evidování žádosti v evidenci žádostí DPS Černošice (resp. po ukončení poskytování
služeb  v  případě  uzavření  smlouvy o  poskytnutí   sociální  služby,  resp.  Nájemní
smlouvy na byt zvl. určení). Po této době budou osobní údaje uchovávány pouze pro
účely archivnictví po dobu a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a
po dobu 10 let od výmazu z evidence žádostí DPS Černošice, resp. 10 let po ukončení
poskytování služeb v případě uzavření smlouvy o poskytnutí  sociální služby nebo
nájemní  smlouvy  na  byt  zvláštního  určení,  též  za  účelem  ochrany  oprávněných
zájmů DPS Černošice. 

5. Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečené? 

Město  Černošice  (odbor  DPS)  používá  vhodná  technická,  organizační  a
administrativní  bezpečnostní  opatření  k  ochraně  Vašich  osobních  údajů.  Těmito
opatřeními jsou Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným
přístupem, zveřejněním, změnami či zničením. 

V Černošicích dne  25.5.2018


