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Informace pro osoby blízké klientovi o zpracování jejich osobních 

údajů 

 

1. Charita Český Těšín, IČ: 603 378 42, se sídlem: Mírová 8, Český Těšín, 737 01, 

jako správce Vašich osobních údajů 

jméno a příjmení, adresu bydliště, číslo telefonu, e-mailovou adresu – jedná se o maximální 

výčet osobních údajů 

 

 

2. Tyto Vaše osobní údaje získala od svého klienta / na základě Vašeho sdělení. 

……………………………………… 

     který/á využívá její službu Charitní dům pokojného stáří Český Těšín – domov pro 

seniory 

 

3. Charita Český Těšín zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje  

a) na základě právních titulů: ochrana životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby (dle čl. 6, 

odst. 1d - Nařízení GDPR), plnění smlouvy         

b) za účelem poskytnutí informací dle dispozic klienta (např. o změnách zdravotního stavu) 

c) po dobu, kdy bude klient (uvedený v odst. č. 2) využívat výše uvedenou službu  

d) po uplynutí této doby budou ještě 10 let uloženy v archívu Charity Český Těšín, poté pak 

skartovány  

e) Vaše osobní údaje mohou být zpracovány externími zpracovateli mimo Charitu Český 

Těšín, a to na základě zpracovatelských smluv 

 

4. Máte jakožto subjekt údajů následující práva: 

a) vědět, které Vaše osobní údaje Charita Český Těšín zpracovává a za jakým účelem (právo 

přístupu); 

b) žádat o opravu svých osobních údajů, pokud zjistíte, že Charita Český Těšín zpracovává 

Vaše již neaktuální nebo chybně zapsané osobní údaje; 

c) žádat o výmaz (likvidaci) svých osobních údajů, které Charita Český Těšín zpracovává  
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d) žádat o omezení zpracování nebo podat námitku proti zpracování některých svých 

osobních údajů 

e) požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů (tj. vydání zpracovávaných os. údajů 

v běžně používaném a strojově čitelném formátu). 

f) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů ČR. 

 

5. Kontaktní místo Charity Český Těšín, kde můžete výše uvedená práva uplatnit 

(požadovat): 

Charitní dům pokojného stáří  

Vedoucí Charitního domu pokojného stáří, Bc. Šárka Jonsztová 

Tel. číslo: 731 133 261  E-mail: sarka.jonsztova@ceskytesin.charita.cz 

Adresa pracoviště: Hrabinská 499/17, Český Těšín, 737 01 
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FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ PRÁV OSOBY BLÍZKÉ KLIENTOVI  

JAKO SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Kontaktnímu místu Charity Český Těšín 

Charitní dům pokojného stáří  

Tel. číslo: 731 133 261  E-mail: sarka.jonsztova@ceskytesin.charita.cz 

Adresa pracoviště: Hrabinská 499/17, Český Těšín, 737 01 

 

Vážený správce mých osobních údajů, 

já, níže podepsaný …………………………………………………….. (jméno a příjmení) 

uplatňuji tímto své právo a žádám* 

 

         o opravu svých osobních údajů, konkrétně:  

…………………………………………………………………………     (kterého os. údaje) 

  správně má být: 

 

………………………………………………………………………….…… …………… 

(uveďte správné znění os. údaje) 

         

 

        o výmaz (likvidaci) svých osobních údajů 

        o omezení zpracování svých osobních údajů, konkrétně  

 

       ………………………………………………………………………… (kterých os. údajů) 

 neboť se domnívám, že jsou zpracovávány protiprávně 
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        o přenositelnost svých osobních údajů  

 

               aby mi byly vydány v běžně používaném a strojově čitelném formátu 

               aby byly v běžně používaném a strojově čitelném formátu předány novému 

správci:  

 

          

………………………………………………………………………………………………………… 

(název, adresa správce) 

 

* zaškrtněte, co požadujete 

 

 

 

V ………………………..  dne ………………………….                              

 

 

Podpis: ……………………………………….               
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