Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Správce údajů

I.

Město Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
Účel zpracování osobních a citlivých údajů

II.

Žádost o zařazení do poskytování služby Města Šternberk, resp. poskytování služby „Volám v tísni!“
prostřednictvím Městské policie Šternberk na základě smlouvy o poskytnutí služby„Volám
v tísni!“, spočívající v zajišťování nepřetržitého dohledu u subjektu údajů prostřednictvím

přístroje s tzv. tísňovým tlačítkem pro přivolání pomoci v nouzové situaci.
III. Prostředky a způsob zpracování osobních a citlivých údajů
Osobní údaje budou shromažďovány pomocí formuláře („Přihláška – vstupní formulář pro
zařazení do služby „Volám v tísni!“) a dále zpracovávány (zejména ukládány na nosiče
informací, vyhledávány, používány, uchovávány a likvidovány) elektronicky pomocí
výpočetní techniky.
IV. Rozsah osobních a citlivých údajů
- jméno a příjmení
- datum narození
- věk
- adresa bydliště (umístění nouzového tlačítka)
- tel. číslo nebo číslo mobilního telefonu
- č. OP
- údaje zejm. o zdravotním stavu subjektu údajů nezbytné pro řádné poskytování služby
„Volám v tísni!“, které uvede osoba
-

jméno, příjmení, bydliště a číslo telefonu kontaktní osoby/osob

V. Období zpracovávání osobních a citlivých údajů
Správce údajů bude osobní a citlivé údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu na
základě smlouvy o poskytnutí služby „Volám v tísni!“.
Poučení subjektu údajů o jeho právech
Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů tato práva:
§ 12 zákona
(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce
povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
(2) Obsahem informace je vždy sdělení o
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování,
jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž
obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.
(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.
(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může za
správce plnit zpracovatel.
§ 21 zákona
(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo
zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
(3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková
újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
(4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u
správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
(5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů
podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí,
pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
VI. Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů
Souhlasím se zpracováním osobních a citlivých údajů uvedených ve vstupním formuláři pro
zařazení do projektu „Volám v tísni!“ pro účel, v rozsahu a na dobu tak, jak je uvedeno pod
body II., IV. a V. tohoto souhlasu. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, ukládání
na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání,
předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a
likvidace.
Jsem srozuměn/a s tím, že správcem osobních údajů je:
Město Šternberk se sídlem:
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
Byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména o právech dle § 12 a § 21 zákona, a těchto
práv jsem si plně vědom/a.

Ve Šternberku dne:

…………………………………..
jméno, příjmení

………………….............
podpis

