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Příloha 2 k 20_1 VP osobní údaje GDPR 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – zájemci a klienti 

FOKUS České Budějovice, z. ú. se sídlem Novohradská 1058/71,České Budějovice,  IČ: 270 23 583 

zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl U, vložka 89, jako 

správce osobních údajů tímto informuje zájemce o služby a klienty služby (dále také jen „subjekt údajů“), 

o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany naší organizace.  

FOKUS České Budějovice, z. ú. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 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). Zpracováváme osobní a citlivé údaje pouze k účelům, které jsou jasně 

stanovené a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto účelů.  

 

Účel zpracování osobních údajů 

Pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění 

smlouvy a poskytování sociální služby  

 Jméno, příjmení, datum narození, adresa, informace o svéprávnosti. Tyto údaje, které sdělujete, 

jsou základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy o poskytnutí sociální služby. 

 Informace o zdravotním stavu – tuto informaci potřebujeme pro ověření, že patříte do cílové 

skupiny osob, pro kterou jsou naše sociální služby určeny 

 Informace o přiznání mimořádných výhod a ID, částka důchodu, jiný příjem, údaje o přiznaných 

dávkách, číslo občanského průkazu[TT1], kontakt na kontaktní osoby a zákonné zástupce, 

postavení na trhu práce, aj. Sdělení těchto osobních údajů je ze strany zájemce/klienta 

dobrovolné, údaje slouží k výkonu sociální práce, naplňování dojednané spolupráce v rámci 

zákonné povinnosti poskytování sociální služby. 

 

Za účelem poskytování zdravotní péče v domácím prostředí klienta 

 Jedná se o údaje o zdravotním stavu potřebné k poskytování domácí ošetřovatelské péče včetně 

údajů o podávaných lécích a léčivech (zákon č. 372/2011 Sb. § 10) 

Za účelem prezentace a propagace organizace  

 Jedná se o - fotografie, videa, zvukové záznamy a informace ze života klienta sociální služby, a 

to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů. Tento souhlas může 

dotčená osoba kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese nebo zaslat písemně 

poštou na adresu organizace.  
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Třetí osoby - zpracovatelé a příjemci 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo organizaci zpracovávány také 

zpracovateli organizace, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s 

GDPR: 

 

Dual Software, s. r. o. Na Zlaté stoce 45, České Budějovice, IČ: 251 82 145 (servis IT) 

ALDE s.r.o., Krnín 1, 382 32 Chlumec, IČ: 260 65 282 (účetní firma) 

FOKUS Vysočina, z. ú., 5. května 356, Havlíčkův Brod, IČ: 150 60 306 (dodavatel evidenčního systému) 

Ing. Bianka Machová, České Budějovice, IČ: 01633651 (pouze k údajům osob zapojených do 

realizovaných projektů za účelem vykazování monitorovacích indikátorů a zpracování zpráv o realizaci) 

 
 

 

 

Osobní údaje mohou být na základě žádosti předány v zákonem stanovených případech třetím 

subjektům, které disponují zákonnou pravomocí o tyto údaje požádat: 

 Policii ČR, státním zastupitelstvím a soudům 

 Orgánům finanční správy 

 Poskytovatelům dotací (Krajskému úřadu Jihočeského kraje, městským a obecním úřadům, 

případně dalším poskytovatelům)  

 Obecním úřadům vykonávajícím funkci veřejných opatrovníků nebo podepisujících smlouvu za klienta; 

 Zákonným zástupcům, opatrovníkům a klientem zmocněným osobám; 

 Osobám, které klient sám určí; 

 Jiným subjektům na základě písemného zmocnění klienta nebo jeho zákonného zástupce. 

Práva subjektu údajů 

Máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními 

údaji.  

Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na informace o tom, jak je využíváme.  

Máte právo na opravu, pokud se domníváte, že informace, které máme, jsou nepřesné, můžete nás 

požádat o jejich aktualizaci či změnu. 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 

Máte právo na přenositelnost údajů, např. nás můžete požádat, abychom údaje předali třetí osobě, jiné 

sociální službě. 

Máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné 

pro původní účel, zároveň nesmí být dotčeny naše zákonné povinnosti související s uchováváním dat, 

Máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, 

že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále 
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využívali, zároveň nesmí být dotčeny naše zákonné povinnosti.  

 

Nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti Vás informujeme o jejím vyřízení. 

Máte právo se kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem 

Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel. 234 665 111. 

FOKUS České Budějovice, z. ú.  

Novohradská 1058/71,  

370 08 České Budějovice 

Tomáš Trajer, odborný ředitel  

Tel. 774 683 260, e-mail: t.trajer@fokus-cb.cz 

 

 


