Zařízení sociální intervence Kladno, Jana Palacha 1643, 272 01 Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje - poskytovatel sociálních služeb

INFORMOVANÝ SOUHLAS KLIENTA SOCIÁLNÍ SLUŽBY SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já níže podepsaný / podepsaná (klient/rodič)
klient služby ADA + dorostová ambulance

nar.

klient/dítě
nar.

,

klient služby ADA + dorostová ambulance

(dále jen „Subjekt údajů“)
podle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
uděluji / neuděluji* společnosti
*zvolenou variantu zaškrtněte; v případě, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů jen
podle některého z bodů 1-5 níže, škrtněte tento bod v textu níže a výše zaškrtněte „uděluji“
Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643, 272 01 Kladno
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 991
IČ: 71434489
(dále jen „Správce údajů“)
svobodný informovaný souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů
pro jeden či více konkrétních účelů, a to jmenovitě:

1.
2.
3.
4.
5.

Osobní údaj / osobní údaje
Účel / účely
Osobní komunikace klienta (nezletilého) se Efektivní léčba a terapie
zaměstnanci ZSI (SMS, email, hovor)
Osobní komunikace klienta (rodič) se Efektivní léčba a terapie
zaměstnanci ZSI (SMS, email, hovor)
Datum narození, email, telefon
Efektivní léčba a terapie
Fotografie v prezentacích
Propagace
Fotografie na nástěnce ZSI
Propagace
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Osobní údaje jsou zpracovávány na základně tohoto/těchto souhlasu/ů po dobu trvání
poskytování sociální služby a poté ještě po dobu archivace dle zákona či podmínek dotace,
pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Tento/tyto souhlas/souhlasy lze kdykoliv bez jakýchkoliv obtíží a sankcí odvolat. Odvolání
souhlasu musí být písemně doručeno Správci údajů.
Dále potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech, jimiž vedle výše popsaného práva na
odvolání souhlasu jsou:
• právo požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným
Správcem včetně pořízení kopie těchto osobních údajů,
• právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů
• právo požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již pominul
účel zpracování, pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti
zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,
• právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů,
• právo na přenositelnost údajů
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
• právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je
Úřad na ochranu osobních údajů, případně může podat žalobu k soudu
Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a zákonem na
ochranu osobních údajů i bez souhlasu Subjektu údajů jen v případech, pokud je zpracování
nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech
oprávněných zájmů Správce údajů.
V Kladně

dne

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny
poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých
osobních údajů za podmínek výše uvedených.

podpis klienta (rodič)
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