Domov Dolní Cetno, poskytovatel sociálních služeb
Dolní Cetno 28
IČO:00874 728
294 30 Dolní Cetno
Telefon: 326 356 216
Fax: 326 356 213
e-mail ddcetno@seznam.cz

Prohlášení o zpracování osobních údajů
Příspěvková organizace Středočeského kraje Domov Dolní Cetno, poskytovatel sociálních
služeb, se sídlem Dolní Cetno 285, Niměřice, IČ: 00874728], zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu Pr, vložce číslo 925 , prohlašuje, že ve smyslu
§ 18 odstavce 1 písmeno b) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
a dle nařízení EU GDPR zpracovává níže specifikované osobní údaje, jejichž zpracování mu
ukládá zvláštní zákon, případně jsou tato údaje třeba k uplatnění práv a povinností
vyplývajících ze zvláštního zákona.
1. Účel zpracování:
Plnění povinností vyplývá z následujících právních předpisů (vždy v aktuálním znění)
Oblast pracovně právní:
- zákon 262/2006 sb., zákoník práce
- zákon 435/2004 sb., o zaměstnanosti
- zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník
Oblast poskytování sociálních služby:
- zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách
- vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách
Oblast zdravotní péče:
- zákon č. 272/2011 Sb., o zdravotních službách
- zákon č. 273/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Oblast účetní:
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Oblast mzdová:
- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení
- zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
- zákon č. 182/2006Sb., insolvenční zákon
- zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
Oblast daňová:
- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu
Oblast vzdělávání:
- zákon č. 96/2004 Sb., o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
- zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách
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2. Kategorie osobních údajů:
-

-

identifikační údaje zájemců o službu
identifikační údaje uživatelů
identifikační údaje zaměstnanců
informace o zdravotním stavu uživatelů, o průběhu a výsledku poskytovaných
zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním
stavem uživatelů a s postupem při poskytování zdravotních služeb
kategorie údajů o uživatelích uvedených v § 53 zákona 372/2011 sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
identifikační a popisné údaje zaměstnanců
identifikační údaje rodinných příslušníků zaměstnanců
identifikační a popisné údaje uchazečů o zaměstnání

3. Kategorie subjektů údajů:
-

zaměstnanci
rodinní příslušníci zaměstnanců
uživatelé služby
žadatelé o službu
uchazeči o zaměstnání
dobrovolníci, studenti, stážisté
zájemci o zaměstnání

4. Kategorie příjemců údajů
-

-

Instituce a orgány specifikované ve výše uvedených zákonech (např. místně příslušný
finanční úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, orgán
inspekce práce, úřad práce, odbor sociálních věcí krajského úřadu, registr
poskytovatelů sociálních služeb, apod.)
Jiné státní orgány na základě zákonných pravomocí ve specifikovaných případech
(např. orgány činné v trestním řízení, Policie ČR, Úřad na ochranu osobních údajů,
soud, exekutorský úřad apd.).

