Souhlas se zpracováním osobních údajů
Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale
musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například fotografie
určitého člověka.
Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů?
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem Domovu
pro seniory Máj České Budějovice, p. o. (dále jen organizace). Níže uvádíme naše podrobnější
identifikační údaje.
Sídlo: Větrná 731/13, 370 05 České Budějovice
IČO: 711 73 064
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Roman Šmíd
Tel.: +420 227 031 495
E-mail: roman.smid@moore-czech.cz

Proč potřebujeme Váš souhlas?
Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět v souladu s platnými zákony
a za pomoci dalších zpracovatelů. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne
z žádné právní povinnosti.
Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat, proč a jak dlouho?
Souhlas udělujete se zpracováním (zakroužkujte):
1. Fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících Vás, Vaši činnost
a projevy spojené s výkonem Vaší pracovní činnosti pro účel propagace organizace:
o Souhlasím – nesouhlasím s vyvěšením na nástěnku v prostorách organizace
o Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním v časopise Náš domov a v regionálním
tisku
o Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním na stránkách www.ddmaj.cb.cz
o Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním na sociálních sítích (Facebook, …)
Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu trvání smluvního vztahu.
Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto
údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.

Můžete souhlas odvolat?
Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není
tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.
Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?
Osobní údaje uvedené v bodě 1. předáme pouze zpracovatelům organizačně a technicky
zajišťujícím vámi odsouhlasené aktivity (např. redakce regionálního tisku, správce webových
stránek apod.) Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo
mezinárodní organizaci.
Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření
nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování
osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích a studentech, kteří během studia
vykonávají praxi v našem domově, aby tato pravidla dodržovali v rámci svých pracovních
aktivit.
Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?
Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Níže uvádíme podrobnější kontaktní údaje.
Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627
Tel.: +420 234 665 111
Web: https://www.uoou.cz
Projev vůle
Já, níže podepsaný/á
, nar.
, trvale bytem , t.č. bytem DpS Máj, Větrná
731/13, 370 05 České Budějovice, zastoupený/á
, prohlašuji, že jsem plně
porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle svým
podpisem jednoznačně uděluji souhlas organizaci, ke zpracování shora vymezených osobních
údajů za výše uvedených podmínek.
Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Správce i subjekt údajů obdrží po jednom
stejnopise.

V Českých Budějovicích, dne

………………………………………
Podpis

