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Jméno a příjmení zájemce:…………………………………………………………………............................ 

Rodné číslo:…………………………………………………………………………………........................... 

 

Souhlasím se zpracováním  mých osobních a citlivých údajů - jména, příjmení, rodného čísla, č. OP, stavu, 

adresy, data a místa narození, státní příslušnosti, národnosti, příjmů, určenými pracovníky Domova pro 

seniory U Kostelíčka Pardubice, Štrossova 357, pro účely výplaty důchodů, vedení osobních spisů, 

zdravotní dokumentace, úhrady za pobyt, jednání s úřady a institucemi. Určení pracovníci a způsoby 

ochrany osobních a citlivých  údajů uživatele jsou uvedeny v „Oznámení o zpracování osobních údajů 

Úřadu pro ochranu osobních údajů“ ze dne 16.2.2001 a 7.3.2001 a Směrnice DD Pardubice č.12/2003, dle 

zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Do těchto předpisů je 

možné nahlédnout v kanceláři sociálních pracovnic domova pro seniory. 

Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice, Štrossova 357 bude zpracovávat Vaše osobní a citlivé údaje 

po dobu vedení Vaší žádosti a po dobu Vašeho umístění v zařízení, až do doby archivace a skartace. 

Domov pro seniory je ze zákona povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 

nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům, k jejich změně, zničení, či ztrátě neoprávněným 

přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních a citlivých údajů. 

Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích. 

Dle ustanovení § 13,odst.1,písm.c) zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 

změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, souhlasím s tím, aby 

Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice využíval moje rodné číslo pro výše uvedené účely. 

 

Svým podpisem zájemce stvrzuje, že byl poučen o důvodech a způsobu zpracování jeho osobních a 

citlivých údajů a souhlasí s tím. 

Změny v Souhlasu jsou možné jen písemně. 

 

 

 

 

V Pardubicích dne …………………. 

 

 

 

 

 

 

                                                           Podpis zájemce/opatrovníka: …………………………… 

 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ A 

POUŽÍVÁNÍM RODNÉHO ČÍSLA 

 

 

http://www.helphomepardubice.cz/

