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Příloha č.1 Smlouvy o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

SOUHLAS
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ
dle Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
MENS SANA, o.p.s. zpracovává osobní a citlivé údaje uživatele za
účelem poskytování sociální služby a vedení dokumentace o ni.
Tento souhlas je poskytován na dobu určitou – jednoho roku, ale
uživatel může v průběhu spolupráce s MENS SANA, o.p.s. uvedené
informace kdykoliv změnit.
Souhlasím s poskytnutím osobních a citlivých údajů za účelem
poskytnutí sociální služby, které budou zpracovávány po dobu
využívání služby, a následně uchovávány po dobu 10 let po ukončení
sociální služby.
* Nehodící se škrtněte.
Souhlasím - nesouhlasím* s uveřejňováním fotografií mé osoby na
webových stránkách a propagačních materiálech MENS SANA, o.p.s.
Souhlasím - nesouhlasím* s uveřejňováním mých děl (obrazy, fotografie,
výrobky) na veřejných místech, výstavách, webových stránkách, ve
výroční zprávě.
Souhlasím - nesouhlasím*, že v případě uveřejňování (publikování,
vystavování) mých děl bude uvedeno mé jméno a příjmení, případně
pseudonym (uveďte jaký)……………………………….

OSOBY OPRÁVNĚNÉ
K NAHLÍŽENÍ DO OSOBNÍ DOKUMENTACE
 Zaměstnanci MENS SANA, o.p.s. – sociální pracovníci a pracovníci
v sociálních službách
 Osoby pověřené kontrolou průběhu, zajištění a financování sociální
služby (Magistrát města Ostravy, Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, Úřad práce, pobočka Ostrava-Moravská Ostrava, Ministerstvo
práce a sociálních věcí)
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Osobní údaje uživatele ukládáme do osobní dokumentace uživatele. Ta má
podobu písemnou (osobní spisová dokumentace) a elektronickou
(elektronická karta v rámci interní elektronické databáze).
Písemná dokumentace je přístupná pouze pracovníkům naší organizace,
kteří přímo poskytují sociální službu. Všichni jsou vázáni mlčenlivostí o
osobních údajích uživatele. Osobní karty jsou také chráněny
v zamykatelných kartotékách.
Elektronická dokumentace má tzv. síťovou formu. Data jsou uložena na
webovém serveru, který má speciální ochranu proti vniknutí nepovolaných
osob.
OSOBY, KTERÝM LZE POSKYTNOUT INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE
OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ
*Vyberte a podtrhněte
poskytnout informace.

osoby,

kterým

lze

v případě

Vaší

potřeby

 Opatrovník/zákonný zástupce
 Spolupracující odborníci (psychiatr, praktický lékař, psycholog,
neurolog, sociální pracovníci)
** Vyberte a podtrhněte osoby, kterým lze v případě potřeby poskytnout
informace.
 Stážisté, praktikanti a dobrovolníci MENS SANA, o.p.s.
Stvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o důvodech
zpracování osobních údajů týkajících se mé osoby.

a

způsobu

V Ostravě dne: ……………..
……………………………….
Uživatel

………………………
Poskytovatel
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