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Souhlas se zpracováním osobních údajů
(v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů)

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením v Brně
Cejl 892/32, 602 00 Brno
IČO: 70856478
(dále jen správce)

                         

Jméno, příjmení, titul: .................................................................................................................................. 
Datum narození: .................................................................Kontakt (SMS): ................................................ 
Bydliště: ........................................................................................................................................................
(dále jen subjekt údajů)

1) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) subjekt údajů uděluje správci souhlas na nezbytnou dobu se zpracováním osobních údajů za účelem poskytnutí dohodnuté sociální služby, za účelem kontrol souvisejících s poskytováním sociálních služeb, za účelem vedení evidence a statistik a za účelem uplatnění vzájemných práv a povinností vyplývajících z právních předpisů a to jen v rozsahu, který  je nezbytně nutný pro uvedené účely. 
2) Subjekt údajů potvrzuje, že byl seznámen se svými právy, které mu přiznává zákon o ochraně osobních údajů, a byl seznámen se způsobem, jakým je může uplatňovat.
3) Osobní údaje poskytnuté dle tohoto souhlasu mohou být zpřístupněny pouze kontrolnímu orgánu v rámci zákonné kontroly činnosti Poradny NRZP ČR.
              


V Brně, datum: ...................................                                           Podpis: ...........................................................




Příloha k Souhlasu se zpracováním osobních údajů
Informace o právech a povinnostech dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: 
 
1) Subjekt údajů se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit změnu osobních údajů, které by měly vliv na spolupráci se správcem.
2) Subjekt údajů byl informován o tom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je nepovinné a je možné jej kdykoliv bezplatně odvolat. 
3) Kdykoliv v rámci pracovní doby správce umožní subjektu údajů nahlédnout do evidence, která je o něm vedena.
4) S poskytnutými osobními údaji je oprávněn nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, pouze pracovník správce a to v nejvyšším zájmu subjektu údajů.  
5) Evidence se vede v elektronické a tištěné formě formou statistiky a jednotlivých karet klienta.
6) Dle tohoto souhlasu mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze kontrolnímu orgánu v rámci zákonné kontroly činnosti Poradny NRZP ČR.
7) Bez předchozího souhlasu subjektu údajů nelze osobní údaje poskytnout třetím osobám s výjimkou kontrolních orgánů (inspekce kvality sociálních služeb, Policie ČR a další oprávněné orgány).
8) Tento souhlas není souhlasem s poskytnutím osobních údajů třetím osobám.
9) Subjekt údajů byl v souladu s ustanovením § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů informován o:
	rozsahu a účelu zpracování
	o právu žádat správce o nápravu v případě, že rozsah a účel zpracování není dodržován
	kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat 

komu mohou být osobní údaje zpřístupněny
o mém právu přístupu k osobním údajům
	o mém právu na opravu osobních údajů








