Souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů
(citlivých údajů*)

Jméno, příjmení, titul:

……………………………………………………………………….

Narozen(a) dne:

……………………………………………………………………….

Trvalé bydliště:

……………………………………………………………………….

Udělení souhlasu, v souladu 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 (více jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), se
zpracováním citlivých údajů, které o sobě sdělím v rámci pobytu v Domě na půl cesty Bójka:

1. Souhlas se zpracováním citlivých údajů o sociální situaci pracovníkům DPC Bójka po dobu pobytu
v Domě na půl cesty Bójka, za účelem podpory při řešení mé nepříznivé sociální situace:
uděluji

neuděluji**

2. Souhlas se zpracováním citlivých údajů o zdravotním stavu pracovníkům DPC Bójka po dobu pobytu
v Domě na půl cesty Bójka, za účelem podpory při řešení mé nepříznivé sociální situace:
uděluji

neuděluji**

3. Souhlas se zpracováním citlivých údajů o rodinné situaci a spolupráci s dalšími subjekty
pracovníkům DPC Bójka po dobu pobytu v Domě na půl cesty Bójka, za účelem podpory při řešení mé
nepříznivé sociální situace:
uděluji

neuděluji**

4. Souhlas se zpracováním citlivých údajů o dosaženém vzdělání pracovníkům DPC Bójka po dobu
pobytu v Domě na půl cesty Bójka, za účelem podpory při řešení mé nepříznivé sociální situace:
uděluji

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ
Rubešova 581/4, 326 00 Plzeň, tel.: 377 224 320
DŮM NA PŮL CESTY – BÓJKA
Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň, tel.: 777 570 665

neuděluji**

IČ: 405 245 66
e-mail: office@skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
e-mail: dpc@skp-plzen.cz

Osobní údaje a údaje výše uvedené může SKP Plzeň dále poskytnout (uveďte komu lze informace poskytnout jméno, příjmení, tel. kontakt):
1.

___________________________________________________________________________

2.

___________________________________________________________________________

3.

___________________________________________________________________________

Souhlas platí po celou dobu pobytu v Domě na půl cesty Bójka, případně do doby, kdy klient požádá o změnu
tohoto souhlasu. Tento formulář se zakládá do složky klienta.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů je možné kdykoliv
písemně odvolat. V případě, že odmítnete souhlas udělit, není SKP Plzeň oprávněno nadále Vaše osobní a citlivé
údaje zpracovávat.
V Plzni, dne: …………………….
........................................................
Zájemce/Uživatel Domu na půl cesty Bójka

*Citlivými údaji se rozumí takové údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském
vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
**nehodící se škrtněte

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ
Rubešova 581/4, 326 00 Plzeň, tel.: 377 224 320
DŮM NA PŮL CESTY – BÓJKA
Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň, tel.: 377 224 710

IČ: 405 245 66
e-mail: office@skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
e-mail: dpc@skp-plzen.cz

