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INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jmé�no a př�í�jméní� ž�adatélé
Datum nař.
Bydliš�té�
Za� štupcé (např�. opatřovní�k)

Žadatel o šocia� lní� šluž�bu poškytovatélé šocia� lní�ch šluž�éb Městské centrum komplexní
péče,  příspěvková organizace,  se  sídlem náměstí  17.  listopadu 593,      294 71
Benátky  nad  Jizerou  , nébo  jého  ža� štupcé,  podpišém  tohoto  dokuméntu bere  na
vědomí, ž�é př�i vyř�ižova�ní� jého ž�a�došti o př�ijétí� do žař�í�žéní� šocia� lní�ch šluž�éb dochází ke
zpracování jeho osobních údajů,  ktéřé�  v ž�a�došti uvédl, a to v řožšahu néžbytné�m k
vyř�í�žéní� ž�a� došti a v př�í�padéch u� špé�š�ny�ch ž�adatélu"  po dobu c�éka�ní� na uvolné�ní� kapacity.

Zákonnost zpracování

Zpřacova�ní�  jé  přova�dé�no  na  ža�kladé�  plné�ní�  přa� vní�ch  povinnoští�  Městského  centra
komplexní  péče,  příspěvková  organizace,  se  sídlem náměstí  17.  listopadu 593,
294 71 Benátky nad Jizerou a na ža�kladé�  néžbytnošti takové�ho žpřacova�ní� ké šplné�ní�
u� kolu"  vé véř�éjné�m ža� jmu, tédy žajiš�té�ní� poškytova�ní� šluž�éb šocia� lní� pé�c�é.

Příjemcem  osobních  údajů jé  vy�hřadné�  Městské  centrum  komplexní  péče,
příspěvková organizace, se sídlem náměstí 17. listopadu 593, 294 71 Benátky nad
Jizerou, ktéřé�  évidujé a žpřacova�va�  véš�kéřé�  ž�a� došti o umí�šté�ní� v infořmac�ní�ho šyšté�mu
„CYGNUS2“.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Z- adatél, nébo jého ža� štupcé, jé šřožumé�n š tí�m, ž�é pokud by šé žpřacova�ní�m ošobní�ch
u� daju"  vé vy�š�é uvédéné�m řožšahu néšouhlašil, ř� í�žéní� o ž�a� došti by némohlo přobé�hnout a
š ž�adatélém by tak némohla by� t užavř�éna šmlouva o poškytnutí� šluž�by šocia� lní� pé�c�é. V
tomto šmyšlu jé tédy poškytnutí� ošobní�ch u� daju"  povinné� . 

Práva žadatele související se zpracováním

· ma�  přa�vo  ž�a�dat  o  infořmacé  o  katégořií�ch  žpřacova�vany�ch  ošobní�ch  u� daju" ,  u� c�élu,
dobé�  a považé žpřacova�ní� a o př�í�jémcí�ch ošobní�ch u� daju" ;

· ma�  přa�vo pož�a�dat o poškytnutí� kopié žpřacova�vany�ch ošobní�ch u� daju" ;

· ma�  přa�vo  pož�a�dat  př�i  naplné�ní�  podmí�nék  štanovény�ch  řélévantní�mi  přa�vní�mi
př�édpišy, aby ošobní� u� dajé byly opřavény, doplné�ny nébo vymaža�ny, př�í�padné�  jéjich



žpřacova�ní� oméžéno;

· ma�  přa�vo vžné�št na�mitku přoti žpřacova�va�ní� ošobní�ch u� daju"  a přa�vo podat ští�ž�nošt u
dožořové�ho u� ř�adu;

· ma�  přa�vo  by� t  infořmova�n  o  př�í�padéch pořuš�éní�  žabéžpéc�éní�  ošobní�ch  u� daju"  a  to
téhdy,  pokud  jé  přavdé�podobné� ,  ž�é  dany�  př�í�pad  pořuš�éní�  budé  mí�t  ža  na� šlédék
vyšoké�  řižiko přo jého přa�va a švobody.  

Bližší informace jšou žvéř�éjné�ny na wébovy�ch štřa�nka� ch: www.mestske-centrum-
benatky.cz

Ustavuje  se,  že  veřejnými  subjekty  ve  smyslu  čl.  37  GDPR  nejsou  příspěvkové
organizace zřízené organizačními složkami státu dle zákona č. 218/2000 Sb. či dle
zákona č.  250/2000 Sb.,ve smylu čl.  37 odst.  4 GDPR pro příspěvkové organizace
zřízené  organizačními  složkami  státu,  či  územními  samosprávnými  celky  při
přihlášení se k tomuto kodexu neplatí povinnost jmenovat pověřence.

Prohlášení žadatele nebo jeho zástupce

Přohlaš�uji,  ž�é  uvédény�m  infořmací�m  jšém  plné�  pořožumé�l  a  považuji poučení  mé
osoby za dostatečné. 

V př�í�padé� ,  ž�é ténto dokumént podépišuji v žaštoupéní�  ž�adatélé,  prohlašuji,  ž�é š jého
obšahém a du" šlédky přo jého přa�va a povinnošti byl př�imé�ř�ény�m žpu" šobém, tédy jašné� ,
šřožumitélné�  a ža použ� ití�  jédnoduchy�ch jažykovy�ch přoštř�édku" ,  seznámen i samotný
žadatel.

V dné

___________________________________
podpis žadatele (zástupce)


