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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ
Zaměstnanci Domova seniorů shromažďují a zpracovávají osobní a citlivé údaje o
uživatelích za účelem poskytování bezpečné, odborné a kvalitní sociální služby. Pro účely
jednání se zdravotními zařízeními, pro jednání s úřady (městské úřady, krajské úřady),
institucemi (Českou správou sociálního zabezpečení, Českou poštou, zdravotními
pojišťovnami, soudy, notáři). Za tímto účelem jsou zpracovány osobní údaje, které
konkretizují osobu uživatele služby (např. jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné
číslo, rodinný stav). Shromažďovány jsou také údaje o zdravotním stavu uživatele.
Domov seniorů Drachtinka v této souvislosti postupuje podle platných právních norem, a to
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného
subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů
přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků,
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo
sociální identitu.
Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém
původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém
přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a
jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů.
Zpracování osobních a citlivých údajů se provádí jen na základě souhlasu uživatele služby
nebo opatrovníka. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních
údajů a využívání rodného čísla je možné kdykoliv písemně odvolat.
Této záležitosti se více věnuje směrnice Domova seniorů Drachtinka (Ochrana osobních
údajů DsD – 38). Osobní údaje se používají pouze v odůvodněných případech.
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