
OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ  - KLIENTI 

Domov pro seniory Bažantnice Hodonín, je příspěvkovou organizací 

Jihomoravského kraje, který je jeho/jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší 

organizace je poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. 

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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 

nebo také GDPR). 

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává 

zejména za účelem: 

1) Poskytování sociálních služeb, 

2) poskytování ošetřovatelské péče   

3) zajišťování smluvních vztahů 

 

Kontaktní adresa správce: 

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková ,tř. Bří Čapků 3273/1 IČ: 

46937081 telefon: +420 518 321 834, e-mailreditelka@ds-hodonin.cz , 

ID datové schránky: 66jkiku 

 

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména: 

a)  na základě podpisu smlouvy o poskytování služeb a následně  

b) na základě plnění povinností, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách a v rámci které jsou shromažďovány Vaše 

identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné 

pro poskytnutí sociální  

mailto:e-mailreditelka@ds-hodonin.cz


c) V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a 

dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy 

vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší 

vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož 

součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat 

(např. pořizování a zveřejňování fotografií z akcí domova). 

d) Oprávněného zájmu organizace: kontaktní údaje na Vaše blízké osoby – 

jméno, příjmení, vztah k Vám, telefonní číslo, emailová adresa. Jiné, než 

této kontaktní osobě, nebudeme Vaše osobní údaje sdělovat. 

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje předány třetí osobě na 

základě její písemné žádosti a ukládá-li to zákon (např. Česká správa sociálního 

zabezpečení, Úřad práce ČR, Policie ČR, soudy apod.). V žádném případě 

nepředáváme Vaše osobní údaje třetím osobám za účelem obchodu, reklamy, 

propagace nebo jiným účelem bez zákonného důvodu. Nepořizujeme fotokopie 

občanského průkazu ani jiného průkazu totožnosti, rodného nebo oddacího listu. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která 

je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou 

osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou 

platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo: 

- na přístup k Vašim osobním údajům,  

- na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,  

- vznést námitku proti jejich zpracování,  

- na přenositelnost údajů a  

- další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Svá práva a požadavky uplatňujte u správce pro ochranu osobních údajů. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu 

s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit 

s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro 

ochranu osobních údajů, pplk.. Sochora 27, 170 00 Praha 7 www.uoou.cz.  

 

http://www.uoou.cz/

