Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
udělený uživatelem sociálních služeb
Souhlasím se zpracováním svých dále vymezených osobních a citlivých osobních údajů Městským ústavem
sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301
00 Plzeň, (dále jen MÚSS Plzeň) pro dále vymezené účely, v rozsahu potřebném pro mou spolupráci s MÚSS
Plzeň.
Jsem si vědom(a) skutečnosti, že tento souhlas je udělován pouze ohledně těch osobních údajů a citlivých
osobních údajů, jejichž zpracování nemůže MÚSS Plzeň provádět z jiných právních důvodů.
Jinými právními důvody, na jejichž základě může MÚSS Plzeň zpracovávat mé osobní údaje a citlivé osobní
údaje i bez mého souhlasu, jsou tyto:
zpracování osobních údajů je nezbytné k jednání o uzavření nebo změně smlouvy o poskytování
sociálních služeb a k následnému poskytování sociálních služeb dle této smlouvy,
zpracování osobních údajů je nezbytné k tomu, aby MÚSS Plzeň mohl dodržovat právní povinnosti,
které se na něj vztahují.
Jsem seznámen(a) s účelem shromažďování a zpracování údajů, se způsobem vedení dokumentace
obsahující mé osobní údaje, s možností tento souhlas odvolat i dalšími svými právy vyplývajícími ze zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; tzv. „Nařízení GDPR“), vše
v platném znění a dále z příslušných vnitrostátních právních předpisů upravujících problematiku ochrany
osobních údajů.
Souhlas je udělován na dobu do uplynutí 5 let od skončení smluvního vztahu vzniklého na základě smlouvy
o poskytování sociálních služeb. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb,
je tento souhlas udělován na dobu 5 let od jeho poskytnutí.
Údaj
Fotografický záznam uživatele
Obrazový (kamerový) záznam uživatele

Účel
Propagace poskytovatele
Propagace poskytovatele

Informace
pro případ odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Vaším právem je odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních a citlivých osobních údajů (dále jen
„souhlas“), který jste dříve písemně udělili Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně p. o. (dále jen
„MÚSS Plzeň“), a to i bez udání důvodu. V případě Vašeho zájmu o odvolání souhlasu se obraťte na pověřence
pro ochranu osobních údajů MÚSS Plzeň a projednejte s ním zejména následující:
a) jak má být po odvolání souhlasu naloženo s dokumentací obsahující Vaše osobní údaje
b) zda máte zájem, aby Vám MÚSS Plzeň i po odvolání souhlasu nadále poskytoval sociální služby
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Další nakládání s dokumentací po odvolání souhlasu
Elektronická část dokumentace bude po odvolání Vašeho souhlasu odstraněna, případně převedena
do anonymizované podoby. To znamená, že z ní budou odstraněny všechny osobní údaje umožňující určit,
o kom je dokumentace vedena. Elektronickou část dokumentace není ve všech případech možné zcela zničit,
protože MÚSS Plzeň musí vést výkazy o jeho činnosti (zejména statistiky - počty uživatelů, počty výkonů služeb
apod.) a kvůli plnění povinností, které MÚSS Plzeň ukládají právní předpisy.
Písemná část dokumentace vedené o poskytování služeb může být po odvolání souhlasu buď:
a) skartována (= zničena),
b) předána do Vašich rukou,
c) převedena do anonymní formy (= budou z ní odstraněny údaje umožňující Vaši identifikaci)
Bez možnosti zpracování osobních údajů a citlivých osobních údajů je ve většině případů řádné a kvalitní
poskytování sociálních služeb vyloučeno. Odvolání souhlasu znemožní u řady služeb vést písemnou
dokumentaci o jejich poskytování, a další poskytování těchto služeb tak není možné.
Tato informace navazuje na informaci o zpracování osobních údajů pro zájemce, žadatele a uživatele
sociálních služeb.
MÚSS Plzeň je subjektem, který jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů a kterého lze kontaktovat:
Osobně: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Klatovská třída 777/90, Plzeň 1 – Jižní Předměstí, 323
00 Plzeň
Telefonicky: Tel. 378 037 610
E-mailem: poverenecmuss@plzen.eu
Potvrzuji, že mi tyto informace byly poskytnuty v písemné podobě a bylo mi umožněno se v případě
jakýchkoli souvisejících dotazů či nejasností obrátit na pracovníky MÚSS Plzeň.

Příjmení, jméno osoby udílející souhlas ..…………………………………………………………………………….
Datum narození osoby udílející souhlas .……………………………………………………………………………..
Den, kdy byl souhlas udělen……………………………………………………………………………………………

…………………………………….
Podpis osoby udílející souhlas
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