SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů
Charita Český Těšín
Charitní dům pokojného stáří
Hrabinská 499/17
737 01 Český Těšín

Já, níže podepsaný ……………………………………………………………………………………………,
datum narození ……………………………………………………………………………………………..,
trvale
bytem
………………………………………………………………………………………………..
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) 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 (dále jen „nařízení GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

SOUHLASÍM SE SHROMAŽĎOVÁNÍM, UCHOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MNOU
POSKYTNUTÝCH SPRÁVCI

1.

Jaké údaje boudou zpracovány

Jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, kontaktní údaje (telefonní číslo, příp. email).
2.

Účel zpracování

Účelem zpracovávání osobních údajů je provedení antigenního POC testu a následná evidence o
provedeném testování.
3.

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány a uchovávaný

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat
osobní údaje po dobu 10 let. Poté bude souhlas se zpracování osobních údajů skartován.
4.

Způsob zpracování a uchování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány v písemné podobě a budou uchovávány v uzamykatelné skříni
pracovníků Charitního domu pro seniory.
5.

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám.

Výše uvedené osobní údaje budou poskytovány třetím osobám, a to v případě kontroly oprávněnosti
výjimky ze zákazu návštěv a pro případnou finanční kontrolu čerpání dotace.

6.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

a) nahlížet do dokumentace, kterou o Vás Charita Český Těšín vede a která obsahuje Vaše výše
vyjmenované osobní údaje (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,
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.

7.

Závěrečná ustanovení

Prohlašuji, že všechny poskytované údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a
zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, se zpracováním osobních údajů.

V Českém Těšíně, dne …………………………….

…………………………………
podpis

