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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Denní stacionář Slunečnice reaguje na obecné informace o zpracování osobních údajů dle čl. 

13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen 

„GDPR“. 

Tyto informace slouží k zajištění plné, transparentní a snadno přístupné informovanosti 

subjektů údajů (uživatelů Denního stacionáře Slunečnice, jejich zákonných zástupců a osob 

blízkých) o zpracování osobních údajů, vč. zvláštních kategorií osobních údajů, správcem 

těchto údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

1. Základní pojmy 

a. Subjekt údajů: fyzická osoba, jejíž údaje zpracováváme – identifikovaná nebo 

identifikovatelná fyzická osoby. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická 

osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý 

identifikátor. 

b. Osobní údaje: osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo 

identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), kterou lze přímo či nepřímo 

identifikovat odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, 

lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity 

fyzické osoby. 

c. Citlivé osobní údaje: jsou speciální kategorie osobních údajů, podléhající mnohem 

přísnějšímu režimu, než je tomu u obecných údajů. 

d. Zpracování údajů: zpracováním údajů je jakýkoliv záznam o subjektu údajů – 

v listinné, elektronické podobě a jakékoliv shromažďování údajů o subjektu údajů. 

e. Správce údajů: správcem údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné 

moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a 

prostředky zpracování osobních údajů.  

f. Zpracování osobních údajů: je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními 

údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci 

automatizovaných postupů (shromáždění, uspořádání, zaznamenávání, uložení, 

strukturování, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, použití, nahlédnutí, 

zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení, omezení, 

výmaz nebo zničení. 

g. Souhlas subjektu údajů: svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev 

vůle, kterým subjekt údajů svolí ke zpracování svých osobních údajů. 

h. Třetí strana: třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, 

agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem 
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ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke 

zpracování osobních údajů. 

i. Profilování: jedná se o jakoukoliv formu automatizovaného zpracování osobních 

údajů, která spočívá v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů 

vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů 

pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, 

zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu. 

j. Porušení zabezpečení osobních údajů: porušením zabezpečení osobních údajů, je 

porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, 

ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, 

uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. 

 

2. Kontaktní údaje správce pro ochranu osobních údajů: 

Sociální služby města Pardubic (dále SsmP) 

Kpt. Jaroše 726, Pardubice, 531 81 

IČ: 75090970 

 

V souladu s metodickým postupem MPSV č. 2/2018 správce nejmenoval pověřence na 

ochranu osobních údajů, který má podle nařízení GDPR plnit funkci pomocníka či koordinátora 

ochrany osobních údajů příslušného správce nebo zpracovatele a zároveň funkci kontaktního 

bodu pro jeho komunikaci s dozorovými úřady (Úřad pro ochranu osobních údajů). 

 

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů 

 

Denní stacionář Slunečnice zpracovává osobní údaje uživatelů denního stacionáře pro splnění 

právní (zákonné) povinnosti za účelem uzavření smlouvy dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který nám stanoví, v jakém rozsahu jsme 

povinni osobní údaje zpracovávat. Vyžadujeme pouze údaje, které jsou nezbytné pro uzavření 

smlouvy a následně pro zabezpečení kvalitní péče (minimalizace osobních údajů). 

 

Kontaktní osobní údaje, které poskytují zákonní zástupci či rodinní příslušníci, blízké osoby 

(jméno, příjmení, titul, místo bydliště, e-mail, telefonní kontakt) jsou zpracovány na základě 

titulu oprávněného zájmu správce či třetí strany.  

 

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, pak je to vždy za účelem vyjádřeným 

v souhlasu se zpracováním osobních údajů. Toto zpracování zajišťuje snadnější přístup 

uživatelů k informacím, použití fotografií nebo propagace Denního stacionáře Slunečnice. 

 

Osobní údaje poskytujeme těm příjemcům, kterým jsme povinni tyto poskytovat na základě 

příslušných předpisů (Policie ČR, ZZS, soudům, Úřadu práce, Magistrát města Pardubice a KÚ 
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Pardubického kraje a jiným správním orgánům). Příjemcem osobních údajů však nejsou ty 

subjekty, jejichž činnost nesouvisí s našimi činnostmi bez vyslovení souhlasu subjektu údajů. 

 

Osobní údaje můžeme také získat z veřejných zdrojů (veřejné rejstříky, registry) nebo z dalších 

zdrojů (jiné organizace, žadatelé, účastníci řízení aj.). 

 

Konkrétně se tedy jedná o následující účely: 

o Zajištění služby sociální péče: 

- dokumenty nutné k přijetí do poskytované sociální služby; 

- uzavření smlouvy;  

- sociální šetření, bodové hodnocení míry podpory; 

- naplňování individuálního plánu (Individuální plán, Plán rizik, Plán péče a Průběh 

poskytované služby společně s poskytnutím péče – základní činnosti, Osobní 

profil); 

- provozní dokumenty (rozpisy a podklady pro úhrady, hlášení stravy uživatelů). 

o Zajišťování účetnictví (úhrady za poskytovanou službu). 

o Propagace denního stacionáře (fotografie na webových stránkách SsmP, letácích 

apod.) 

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: 

o Identifikační, kontaktní a další rozhodné údaje zájemců o poskytovanou službu a 

uživatelů, nezbytné pro poskytování sociální služby v denním stacionáři 

o Identifikační a kontaktní údaje zákonných zástupců a osob blízkých uživatelů 

o Osobní údaje vyjádřené souhlasem se zpracováním osobních údajů nebo poskytnutých 

v souladu s oznámením, žádostí nebo podnětem 

o Osobní údaje, které nám předávají jiné orgány nebo organizace (soud) 

o Identifikační a kontaktní údaje smluvních stran podnikajících fyzických osob (zajištění 

canisterapie, muzikoterapie apod.) 

 

4. Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje jsou uloženy na dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy a vnitřní předpisy 

SsmP pro archivaci a skartaci v plánovaných obdobích (zpravidla jednou ročně). V ostatních 

případech jsou osobní údaje uloženy nezbytně na dobu k plnění našich povinností, k uplatnění 

práv subjektu údajů nebo oprávněného zájmu. Osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření 

smlouvy archivujeme po dobu 10 let od ukončení smlouvy. 

 

5. Ochrana osobních údajů, základní práva subjektu údajů 

Subjekt údajů má právo být informován o zpracování osobních údajů. Tím se rozumí hlavně 

informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích 

osobních údajů. Mezi další práva patří konkrétně: 
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a. Právo požadovat přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR): subjekt údajů má právo na 

získání informace, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud ano, má 

právo je získat a následně i informace týkající se účelu zpracování, kategorie dotčených 

osobních údajů, příjemce, dobu uchovávání osobních údajů, o právu opravy nebo 

výmazu osobních údajů, vznesení námitky, podání stížnosti u dozorového úřadu, zdroje 

osobních údajů a také o skutečnosti, zda dochází k automatizovaného rozhodování, 

včetně profilování. 

b. Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR): pokud subjekt údajů zjistí, že osobní 

údaje zpracovávané Denním stacionářem Slunečnice jsou nepřesné nebo neúplné, má 

subjekt údajů právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nebo doplněny. 

c. Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR): subjekt údajů má právo na výmaz 

osobních údajů, pokud správce osobních údajů neprokáže oprávněné důvody pro 

zpracování jeho osobních údajů. 

d. Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR): právo dočasné, do doby 

vyřešení podnětu má subjekt údajů právo na omezení zpracování, pokud bude subjekt 

údajů popírat přesnost osobních údajů, důvod jejich zpracování nebo v případě 

námitky. 

e. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR): pokud v souvislosti se 

smlouvou nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje, jejichž 

zpracování se provádí automatizovaně, má právo získat takové údaje v běžně 

používaném a strojově čitelném formátu. 

f. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR): subjekt údajů 

má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kterého se ho týkají a jsou 

zpracovávány na základě právních důvodů, kdy je zpracování nezbytné pro plnění 

úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo nezbytné 

pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. 

g. Právo podat stížnost: pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů je 

porušeno Nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, Praha 7 – Holešovice, 170 00 

Telefon: +420 234 665 111 

h. Právo na odvolání souhlasu: udělený souhlas má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat, 

aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho 

odvoláním. Odvolání je nutné učinit písemně u správce osobních údajů. 

i. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování: subjekt 

údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na 

automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro subjekt údajů 

právní účinky nebo se ho nějakým způsobem dotklo. 
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6. Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů 

Denní stacionář Slunečnice zajišťuje vhodná nejenom technická, ale také fyzická a organizační 

opatření s cílem zamezit zničení, ztrátu, úpravu, nepovolené zveřejnění nebo přístup k 

osobním údajům či dalšímu nezákonnému zpracování.  

Právo pracovat s osobními údaji a přístup k nim mají pouze pověření pracovníci SsmP, Denního 

stacionáře Slunečnice, kteří se zavázali dodržovat zásady ochrany osobních údajů, a osobní 

údaje potřebují znát s ohledem na poskytnutí kvalitní péče všem uživatelům Denního 

stacionáře Slunečnice. 

 


