
 

 

 

OBECNÁ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELŮ A 

UŽIVATELŮ DOMOVA SENIORŮ HRANICE, P. O. 

 

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, se sídlem Jungmannova 1805, 753 

01 Hranice, je zřizován Městem Hranice.  

Jeho hlavní činností je poskytování tří sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách, a to: 

- Domov pro seniory (§49) 

- Domov se zvláštním režimem (§50) 

- Pečovatelská služba (§40) 

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy. 

 

Kontaktní údaje příspěvkové organizace Domova seniorů Hranice: 

- Název: Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace 

- Kontaktní poštovní adresa totožná s úřadovnou pro osobní návštěvu: Domov 

seniorů Hranice, p. o., Jungmannova 1805, 753 01 Hranice 

- Telefonní čísla: ústředna 581 650 111, podatelna 581 650 206 

- Elektronická adresa podatelny: podatelna@domovsenioruhranice.cz 

- Identifikátor datové schránky: wqbph5z 

- IČO: 70876541, DIČ: CZ 70876541 

 

Domov seniorů Hranice, 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).  

 

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, je správcem Vašich osobních údajů, 

které shromažďuje a zpracovává zejména za účelem: 

- Poskytování výše uvedených sociálních služeb 

- Poskytování ošetřovatelské péče v pobytových formách sociálních služeb (§ 49 a § 

50 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) 

- Zajišťování smluvních vztahů 

 

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace má určeného pověřeného pracovníka 

pro ochranu osobních údajů, kterým je p. Hana Trnová, tel. 581 650 206, 770 156 237, 

podatelna@domovsenioruhranice.cz. Na toho pracovníka se můžete obracet při 

uplatňování svých práv. 

 

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě 

podpisu smlouvy o poskytování služeb a následně na základě plnění právní povinnosti, 

vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, 

adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní 

sociální služby (dle charakteru poskytované sociální služby). 

Zpracování Vašich osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů je nezbytné pro 

plnění smluvního vztahu, kde tvoří smluvní stranu Vaše osoba žadatel/uživatel 
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sociální služby nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 

základě Vaší žádosti. 

V některých případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovány na 

základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje Váš svobodný, konkrétní, 

informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným 

účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv 

odvolat. 

 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na 

jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do 

Vašich práv nebo oprávněných zájmů. 

 

V souvislosti se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů máte právo: 

- požadovat od příspěvkové organizace přístup ke svým osobním údajům 

- požadovat opravu nesprávně uvedeného osobního údaje  

- výmaz osobního údaje, popřípadě omezení zpracování osobního údaje  

- vznést námitku proti zpracování osobního údaje nebo podat stížnost u dozorového 

orgánu 

- uplatnit přenositelnost údajů 

- uplatnit svá další práva dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

 

Vaše vznesené požadavky jsou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu 

s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nesouhlasíte 

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

ochranu osobních údajů. 

 

V souladu se zásadami ochrany osobních údajů zpracovává zaměstnanec organizace 

Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který nezbytně potřebuje pro výkon své činnosti. 

Všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí ve smyslu zákona a vnitřních předpisů 

organizace. 

 

Doba uchování osobních údajů se řídí ustanovením zákona č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů a vnitřními přepisy 

Domova seniorů Hranice, příspěvkové organizace.  

 

Organizace má vypracovanou vnitřní směrnici č. 34, „Koncepce ochrany osobních 

údajů“, která je k dispozici u ředitelky organizace Mgr. Simony Hašové a je 

zpracovaná v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů dále. 

 

 

 

 

 

 


