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Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já níže podepsaný/a 

Jméno a příjmení: …………………………………………………… Narozen/a: ……….………………….

Trvale bytem: …………………………………………………………..………………………………………………

tímto uděluji souhlas společnosti: 
Charita Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ:  44018886,  zapsané  ve  veřejném  rejstříku  evidovaných  právnických  osob  pod  číslem:
8/1-02-732/1996, registrované Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem: 00004806/001
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen
„zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

- jméno a příjmení
- datum narození 
- adresa trvalého pobytu a faktického pobytu 
- telefonní číslo
- rodinný stav 
- sociální anamnéza, včetně příjmů a výdajů společně posuzovaných osob
- číslo občanského průkazu (pouze v případě poskytnutí úvěrové jízdenky).

Výše  uvedené  údaje  je  nutné  zpracovat  za  účelem poskytování  sociální  služby  v rámci  výše
uvedené organizace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu stanovenou Spisovým a
skartačním řádem organizace a to maximálně po dobu 5 let od ukončení poskytování sociální
služby.
S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to
například zasláním dopisu na výše uvedené kontaktní údaje organizace.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat
i tito zpracovatelé: 

- Poskytovatel softwaru Webcarol   
- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v

současné době společnost nevyužívá.
Upozorňujeme Vás, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a aktualizovat je
- v případě  pochybností  o  dodržování  povinností  souvisejících  se  zpracováním  osobních

údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Uherském Hradišti dne …………………………….

      
……………………………………..

podpis uživatele

STŘEDISKO: Občanská poradna Uherské Hradiště


