Informace pro klienta Osobní asistence o zpracování jeho osobních údajů
1. Charita Hlučín, U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín IČ: 44941960 jako správce Vašich osobních
údajů,
zpracovává tyto Vaše osobní údaje:
jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, číslo telefonu, e-mailovou adresu, číslo bankovního
účtu.

2. Charita Hlučín zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje
a) na základě právních titulů:
plnění zákonných povinností poskytovatele sociálních služeb (platí pro „osobní údaje“)
smlouva o poskytování sociální služby (platí pro „osobní údaje“)
b) za účelem poskytování sociální služby – osobní asistence.
c) po dobu, kdy budete využívat výše uvedenou službu
d) po uplynutí této doby ještě 10 let budou uloženy v archivu Charity Hlučín, poté pak skartovány
e) Vaše osobní údaje předává dle Smlouvy o zpracování osobních údajů poskytovateli softwaru pro vedení
služby, který se zavázal zajistit ochranu dat v souladu s požadavky normy GDPR
f) Vaše osobní údaje nebude předávat žádným jiným osobám ani subjektům (mimo bod „e“)

3. Máte jakožto subjekt údajů následující práva:
a) nahlížet do dokumentace, kterou o Vás Charita Hlučín vede a která obsahuje Vaše výše vyjmenované
osobní údaje (právo přístupu);
b) žádat o opravu svých osobních údajů, pokud zjistíte, že Charita Hlučín zpracovává Vaše již neaktuální
nebo chybně zapsané osobní údaje;
c) žádat o výmaz (likvidaci) svých osobních údajů, které Charita Hlučín zpracovává
d) žádat o omezení zpracování nebo podat námitku proti zpracování některých svých osobních údajů
e) požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů (tj. vydání zpracovávaných os. údajů v běžně
používaném a strojově čitelném formátu).
f) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.

4. Kontaktní místo Charity Hlučín kde můžete výše uvedená práva uplatnit (požadovat):
Charita Hlučín, sekretariát správy
Tel. číslo: 595 043 275 E-mail: sekretariat@charitahlucin.cz
Adresa pracoviště: U Bašty 275/3, Hlučín
Formulář pro uplatnění práv je k dispozici u vedoucí služby nebo www.charitahlucin.cz.

