
 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJ Ů 
 
 
Středisko k řesťanské pomoci Plze ň, Husova 14, 301 00 Plzeň, IČ 405 245 66 Vám sděluje, že 
zpracovává Vaše osobní a citlivé údaje obsažené v  přiloženém životopisu či dalších dokumentech 
v souvislosti s  Vaší žádostí o poskytnutí sociální služby. 
Jde o jméno, příjmení a datum narození v souvislosti s rozhodováním o přijetí do Terapeutické 
komunity Vršíček; adresu, údaje o rodinném a zdravotním stavu a výši příspěvku na péči v souvislosti 
s poskytováním služby. 
 
Středisko křesťanské pomoci Plzeň (SKP) bude zpracovávat Vaše osobní a citlivé údaje po dobu 
vedení Vaší žádosti v seznamu čekatelů na umístění a po dobu poskytování služby sociální péče 
v zařízení sociální péče až do doby archivace a skartace.  
 
SKP jako správce a zpracovatel je ze zákona povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních a 
citlivých údajů. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích.  
 
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů je možné 
kdykoliv písemně odvolat. V případě, že odmítnete souhlas udělit, není SKP oprávněno nadále Vaše 
osobní a citlivé údaje zpracovávat. V tomto případě nemůže rozhodovat o podané žádosti, neboť 
poskytnutí osobních a citlivých údajů je podmínkou pro zhodnocení Vaší žádosti a rozhodnutí o ní. 
 
 
Souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochran ě osobních údaj ů, ve znění 
pozdějších p ředpis ů, se zpracováním (tím se rozumí zejména shromaž ďování, 
ukládání na nosi če, používání, uchovávání, t řídění a předávání) mých osobních a 
citlivých údaj ů v SKP – Terapeutické komunit ě Vršíček za podmínek uvedených výše.  
 
 
 
V …………………, dne………………….. 
 
 
 
Jméno a příjmení žadatele   .……………………………… 
 
 
datum narození   ……………………………… 
 
 
vlastnoruční podpis žadatele   ………….………………… 
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