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Souhlas se zpracováním osobních údajů  
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (dále jen GDPR) 

 

k podání Žádosti o přidělení terénní sociální služby 

(třetí osoba) 
Pan/paní 
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………. ……………..……… 
 
trvale bytem ………………………………………………………………………………………………………. 
 
uděluje Městskému ústavu sociálních služeb Jirkov, se sídlem U Dubu 1562, 431 11 Jirkov 

 
 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

 
      ANO                                                                                                       NE    

 

Identifikační údaje za účelem komunikace mezi třetí (kontaktní) osobou a MěÚSS Jirkov k podání  

Žádosti o přidělení terénní sociální služby: 
 
 jméno, příjmení, titul, vztah k blízké osobě, adresa trvalého bydliště, příp. kontaktní adresa, e-mail, 
telefonní číslo 
 
Doba, po kterou mohou být osobní údaje správcem (společností) zpracovávány: 
Po dobu od zaevidování žádosti do evidence zájemců o přidělení služby, případně do doby vyřazení 
žádosti z evidence, následně do doby archivování a skartování. 
 
Potvrzuji, že jsem byl/a poučena o níže uvedených právech: 

za podmínek uvedených v čl. 15-22/GDPR má subjekt údajů (uchazeč) právo 
a) požádat o bezplatný přístup ke svým údajům, které správce zpracoval 
b) požádat o kopii těchto osobních údajů 
c) požádat o opravu nepřesných údajů 
d) požádat o výmaz osobních údajů zpracovaných správcem údajů, pokud již pominuly důvody a 

účel zpracování, nebo pokud subjekt údajů souhlas odvolá, či podá námitky proti zpracování 
údajů, nebo pokud jsou údaje v rozporu s nařízením EU 

e) požádat o omezení zpracování svých osobních údajů nebo přenositelnost údajů (např. správce 
již údaje nepotřebuje, ale subjekt je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních 
nároků). 

 
Výše uvedený/á pan/í převzal/a informaci o tom, že má právo podat stížnost proti zpracování u 
dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů může klient kdykoliv odvolat. 

 
Prohlášení 
Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakýchkoliv změny oznámím tuto 
změnu správci (společnosti) a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za výše uvedených 
podmínek. Prohlašuji, že jsem byl/a poučena o svých právech v souvislosti se zpracováním mých 
osobních údajů. 
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů 
a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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). 

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR i bez souhlasu 
subjektu údajů jen v případech, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo plnění 
smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů správce. 
. 

 
Datum ………………………………….     ……………………………………………
  
                                                                     Podpis klienta 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden náleží klientovi. 


