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Informace pro uživatele sociální služby o zpracování jeho osobních údajů 
 
 

1. Diecézní charita ostravsko-opavská (dále jen DCHOO), IČ: 66181127,  
se sídlem: Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava jako správce Vašich osobních údajů 
 
a) zpracovává zejména tyto Vaše osobní údaje:  
jméno a příjmení, rodné číslo, rok narození, adresu bydliště, číslo telefonu, e-mailovou adresu, údaje o Vaší 
finanční a majetkové situaci (např. výše příjmu), údaje o Vaší rodinné situaci, údaje o Vaší nepříznivé situaci.     
Tyto zpracovávané osobní údaje se mohou lišit v závislosti na typu Vaší zakázky. 
 
b zpracovává tyto Vaše osobní údaje zvláštních kategorií (dříve: citlivé osobní údaje):  
údaje o zdravotním stavu (rozumí se vč. informací o zdrav. péči, lékařích, pojišťovnách, lécích…). 
Tyto zpracovávané osobní údaje se mohou lišit v závislosti na typu Vaší zakázky. 
 
2. DCHOO zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje  
a) na základě právních titulů:  
- plnění zákonných povinností poskytovatele sociálních a zdravotních služeb (platí pro „osobní údaje“), 
- smlouva o poskytování sociální služby,       
- poskytování zdravotní a sociální péče (platí pro „os. údaje zvl. kategorií“),                                                                        
b) za účelem poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství, 
c) po dobu, kdy budete využívat výše uvedenou službu,  
d) po uplynutí této doby – ještě 5 let budou uloženy v archivu služby odborného sociálního poradenství 
DCHOO, poté pak skartovány tyto následující údaje: 
- jméno a příjmení: součástí poučení pro podání návrhu na oddlužení, 
- údaje o vaší nepříznivé životní situaci: součástí záznamů o poskytnutí služby odborného sociálního 
poradenství,  
- údaje o zdravotním stavu: součástí záznamů o poskytnutí služby odborného sociálního poradenství, 
e) Vaše osobní údaje nebude předávat žádným jiným osobám ani subjektům, 
 
3. Máte jakožto subjekt údajů následující práva: 
a) nahlížet do dokumentace, kterou o Vás DCHOO vede a která obsahuje Vaše výše vyjmenované osobní 
údaje (právo přístupu); 
b) žádat o opravu svých osobních údajů, pokud zjistíte, že DCHOO zpracovává Vaše již neaktuální nebo 
chybně zapsané osobní údaje; 
c) žádat o výmaz (likvidaci) svých osobních údajů, které DCHOO zpracovává;  
d) žádat o omezení zpracování nebo podat námitku proti zpracování některých svých osobních údajů; 
e) požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů (tj. vydání zpracovávaných os. údajů v běžně 
používaném a strojově čitelném formátu); 
f) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR. 
 
4. Kontaktní místo DCHOO, kde můžete výše uvedená práva uplatnit (požadovat): 
Ing. Miroslav Hodeček, vedoucí středisek sociální integrace 
Adresa pracoviště:  Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava-Muglinov  
Tel. číslo: 731 625 873  E-mail: miroslav.hodecek@dchoo.charita.cz 
 
Formulář pro uplatnění práv: viz 2. strana (příloha) této Informace. 
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FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ PRÁV UŽIVATELE  
JAKO SUBJEKTU OS. ÚDAJŮ 

(k použití při osobním jednání uživatele) 
 
Kontaktnímu místu Diecézní charity ostravsko-opavské  
Ing. Miroslav Hodeček, vedoucí středisek sociální integrace 
Adresa pracoviště:  Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava-Muglinov  
Tel. číslo: 731 625 873  E-mail: miroslav.hodecek@dchoo.charita.cz 
 

Vážený správce mých osobních údajů, 
já, níže podepsaný ……………………………………………………………….. (jméno a příjmení) uplatňuji tímto 
své právo a žádám* 
 
         o přístup k dokumentaci, která obsahuje mé osobní údaje 
 

        o opravu svých osobních údajů, konkrétně: …………………………………………….. (kterého os. údaje) 

      správně má být: ………………………………………………………………………….(uveďte správné znění os. údaje) 
 
         

        o výmaz (likvidaci) svých osobních údajů 
 

        o omezení zpracování svých osobních údajů, konkrétně  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… (kterých os. údajů) 

           neboť se domnívám, že jsou zpracovávány protiprávně 
         

        o přenositelnost svých osobních údajů  
               aby mi byly vydány v běžně používaném a strojově čitelném formátu 
               aby byly v běžně používaném a strojově čitelném formátu předány novému správci:  
 
          ………………………………………………………………………………………………………………. (název, adresa správce) 
* zaškrtněte, co požadujete 
 
 
 
 

V ……………………………..  dne ………………………….                                Podpis: ……………………………………….   
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