
 

INFO O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONTAKTNÍ OSOBY 

Jméno a příjmení klienta soc. 

služby 

 

Jméno a příjmení kontaktní 

osoby 

 

Telefon, email kontaktní osoby  

Bydliště kontaktní osoby  

Kontaktní osoba podpisem tohoto dokumentu bere na vědomí, že v návaznosti na uzavření  smlouvy 
klienta s poskytovatelem sociálních služeb <<Vila Vančurova o.p.s., se sídlem Vančurova 1217/5, 
Opava>> (dále jen „poskytovatel"), dochází ze strany poskytovatele z pozice správce údajů ke 
zpracování osobních údajů kontaktní osoby určené klientem Vila Vančurova o.p.s., a to na základě 
nezbytnosti takového zpracování k realizaci předmětné smlouvy a na základě oprávněných zájmů 
poskytovatele na vedení evidence kontaktní osoby. 

Kontaktní osoba je srozuměna s tím, že evidování a používání osobních údajů (<<jméno, příjmení, 
emailová adresa, telefonní číslo, trvalé bydliště, korespondenční adresa>>) je vedeno za účelem 
kontaktování osoby určené klientem, a to vše, výhradně v souvislosti s poskytováním péče 
uvedenému klientovi. Dále je srozuměna s tím, že neudělení souhlasu není překážkou poskytování 
péče uvedenému klientovi, pokud souhlas neudělí, nebudou uvedené osobní údaje jakkoliv 
zpracovávány. Ke zpracování na základě tohoto souhlasu bude docházet po dobu trvání smlouvy o 
poskytování služby sociální péče klientovi. 

Práva plátce související se zpracováním 

 právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze 
zpracování a o příjemcích osobních údajů; 

 právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů; 

 právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní 
údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno; 

 právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového 
úřadu; 

 právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je 
pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a 
svobody.  

Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách: <<www.vilavancurova.cz >> 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován, kontaktní osobou je ředitel Vila 
Vančurova o.p.s.,  můžete jej kontaktovat na adrese <<Vančurova 1217/5, Opava>>, případně 
prostřednictvím emailu: <<reditel@vilavancurova.cz  >> 

Prohlášení kontaktní osoby  

Prohlašuji, že uvedeným informacím jsem plně porozuměl a považuji poučení mé osoby za 
dostatečné.  

 


