Domov pro seniory Radkova Lhota příspěvková organizace
Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice

IČO: 61985881

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
OSOBNÍ ÚDAJE KONTAKTNÍ OSOBY (kontaktní osoba žadatele, příbuzný, kamarád aj.)
Jméno a příjmení:
Vztah k žadateli:
Adresa:
Kontaktní údaje: (telefon, email)

Kontaktní osoba tímto dobrovolně uděluje svůj kdykoliv odvolatelný souhlas se zpracováním
osobních údajů v Domově pro seniory Radkova Lhota příspěvková organizace, Radkova Lhota
16, 751 14 Dřevohostice (dále jen „správce“),
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“) a v
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen GDPR
budeme zpracovávat Vaše osobní údaje:
Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše kontaktní údaje, které byly uvedeny
v žádosti o poskytnutí pobytové sociální služby.
Tento souhlas nám udělujete na dobu poskytování sociální služby a pro zabránění pochybností
se jedná o souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:
• Jméno a příjmení
 Adresa
• E-mail
 Telefonní číslo
Jsem srozuměn s tím, že neudělení souhlasu není překážkou k vyřízení žádosti uvedenému
žadateli. Pokud souhlas neudělím, nebudou uvedené osobní údaje jakkoliv zpracovávány.
Dle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět. Dále
požadovat informaci, jakým způsobem jsou zpracovávány vaše osobní údaje a také si vyžádat
výmaz těchto osobních údajů.
Bližší informace o zpracování osobních údajů za uvedenými účely byly sděleny kontaktní
osobě při podpisu tohoto dokumentu a jsou zveřejněny na stránkách: www.domovrl.cz.
Prohlášení kontaktní osoby Tento můj souhlas zůstává v plném rozsahu v platnosti a účinnosti
po dobu výše uvedenou. Jsem si vědom toho, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a mohu
ho s účinky do budoucna kdykoliv odvolat.

V………………dne…………

podpis…………………………………

