Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)
Obecně prospěšná společnost SENIOR CENTRUM Hradec Králové je správce osobních
údajů a zpracovává osobní údaje zájemců o službu, žadatelů služeb, uživatelů služeb, jejich
opatrovníků a jimi pověřených osob.
Zpracovávány jsou údaje uvedené na žádosti o přijetí na odlehčovací služby a na záznamu
z jednání s žadatelem o službu, tzn. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, kontaktní
údaje, datum narození, údaje o sociální situaci (sociální dokumentace), informace o osobách,
které uvedete jako opatrovníka nebo kontaktní osobu. Tyto údaje jsou zpracovávány ve
veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplívajících ze zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně
závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytnutí sociální
služby. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci
činnosti odlehčovací služby. Tyto záznamy jsou publikovány na webu nebo FB stránkách
společnosti, propagačních materiálech a nástěnkách služby. Nahlížet do dokumentace mohou
i jiné dotčené orgány (Inspektoři kvality sociálních služeb, Veřejný ochránce práv, kontrolní
orgány, hasiči, policie apod.). Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo
požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení
zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost
údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas
odvolat. Organizace nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze
v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

Kontaktní údaje správce OÚ: SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s., zapsaná
v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl 0 vložka 105., sídlo: Příčná 413, 500 11 Hradec Králové, provozovna: Jungmannova
1437, 500 02 Hradec Králové, IČ: 260 122 94, telefon: 495 523 414, e-mail:
seniorcentrum.hk@seznam.cz.

