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Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů 

 

v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen 

„ GDPR“), které nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“).. 

 

Já, níže podepsaná/ý: 

Jméno a příjmení:………………..…………………………………………………………….……….. 

 

Datum narození:..……………..………………..………………..…………..………............................. 

 

Bydliště:………………………………………………………………………………………………... 

 

Kontaktní údaje:………………………………………………………………………........................... 

beru na vědomí a 

 

1. Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů správcem: APP Slunečnice, z. ú. se sídlem     

    Dříteň 162, 373 51, zaps. U Krajského soudu v Českých Budějovicích ve veřejném rejstříku ústavů  

    odd.U, vložka 96, (dále jen APP Slunečnice). 

 

   Účel: uzavření smlouvy o poskytování osobní asistence a její plnění. 

 

2. Souhlasím se zpracováním údajů o průběhu poskytování sociálních služeb APP Slunečnicí  

     a o vedení údajů, které během poskytování služby postupně mohu sdělovat, např. jméno lékaře,  

     zdravotní pojišťovny, rodinné situace, finanční situace, přiznání výše příspěvku na péči. 

                                                                                                                                  □ ano                □ ne                                

    Účel: kvalitní poskytování služby osobní asistence, vykazování statistik. 

 

3. Při účasti na akcích APP Slunečnice souhlasím s uveřejněním fotografií v materiálech  

      APP Slunečnice, na webových stránkách, veřejných sítích, apod.                      □ ano                □ ne 

  

     Účel: prezentace a PR organizace, doklady o konaných akcích, budou-li pořádány       

     v rámci dotačních titulů z veřejných zdrojů. 
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4. Mimo zaměstnance APP Slunečnice, uděluji souhlas s nahlížením do mé dokumentace těmto 

osobám: 

 

….............................................................................................................................................................. 

 

….............................................................................................................................................................. 

 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o 

ochraně osobních údajů mám právo: 

 

* kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý z uvedených účelů samostatně, 

* vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány, 

* vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů, 

* žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod, 

* žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich     

   zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem, 

* žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů, 

* vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího  

   profilování, 

* nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, 

* mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho  

   měsíce od obdržení žádosti správcem. 

 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že toto další ujednání mohu rovněž kdykoli odvolat 

v samostatných bodech a účelech. 

 

 

 

 

V ………………………  dne ………………………... 

 

 

                                                            Podpis klienta:…………..……………………………………… 


