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Informace o zpracování osobních údajů pro zájemce o poskytnutí služby 
sociální péče 

 
dle čl. 13 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 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) 

 
1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ALZHEIMER HOME z. ú.  
Sídlo: Urešova 1757, Kunratice, 148 00 Praha 4 
IČO: 03593207 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. U 120. 
Správce Vaše osobní údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a 
zákonné zpracování. 
 

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce zpracovává osobní údaje zájemce o poskytnutí služby sociální péče poskytnuté telefonicky, 
osobně, písemně či elektronicky pro účely přijetí do péče. 
Osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje) zájemce jsou nezbytné  
pro provedení opatření přijatých před případným uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)  
a zpracovávají se po dobu trvání procesu přijetí zájemce do péče, respektive po dobu do uzavření 
smlouvy o poskytnutí služby sociální péče (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).  
Pro zařazení zájemce do evidence zájemců o poskytnutí služby sociální péče u Správce je třeba jeho 
výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). 
 

3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pro proces přijetí zájemce o poskytnutí služby sociální péče jsou požadovány základní identifikační a 
kontaktní údaje zájemce a kontaktní osoby.   
Předmětem zpracování jsou zvláštní kategorie osobních údajů (zdravotní stav zájemce). 
Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je však nutným 
požadavkem pro přijetí zájemce do péče. 
 

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ 

Předmětem zpracování jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné 
identifikaci zájemce – Subjektu údajů (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, zdravotní 
pojišťovna), zvláštní kategorie osobních údajů (zdravotní stav) a údaje umožňující kontakt se Subjektem 
údajů (osobní údaje kontaktní osoby – jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail). 
 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Příjemcem osobních údajů je Správce. 
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo 
jiným třetím osobám. 
 

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání procesu přijetí zájemce do péče, respektive po dobu  
do uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. 
Pakliže Subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jeho zařazení  
do evidence zájemců o sociální službu u společnosti ALZHEIMER HOME z. ú., budou osobní údaje 
dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nebo do odvolání takového souhlasu. 
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7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Máte právo: 

• na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

• na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR, 

• požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 

• vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 

• na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 

• na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR, 

• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování 

osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR, 

• odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence zájemců o sociální službu. 

Souhlas lze odvolat  

o nebo písemně na adresu ALZHEIMER HOME z. ú., (klientský servis), Urešova 1757, 

Kunratice, 148 00 Praha 4 

Naše společnost nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování. 
 

8. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ  

Způsob uplatnění Vašich práv je uveden v dokumentu SP8026 - Postup uplatňování práv subjektu 
údajů na webových stránkách ALZHEIMER HOME z. ú. www.alzheimerhome.cz, kde je k dispozici i 
F8005 - Žádost o uplatnění práv subjektu údajů. 
 
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných 
případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další 
dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme 
informovat. 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Renata Macková, renata.mackova@kplusm.cz 
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