Foltýnova 1008/21,
635 00 Brno – Bystrc
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s
požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 nebo také GDPR).
Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které
zpracovává zejména za účelem poskytování sociálních služeb a ošetřovatelské péče.
Kontaktní adresa správce:
Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace,
Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno
IČ: 70887055
Telefon: +420 546 220 040, 546 224 275
e-mail: dpdfoltynova@volny.cz
ID datové schránky: tv9kinx
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány zejména na základě podpisu smlouvy o
poskytování sociálních služeb a následně na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační,
adresní, kontaktní a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí pobytové sociální služby – domov
pro seniory.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě
Vámi uděleného svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného projevu Vaší vůle se
zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem, jehož součástí je vždy informace o možnosti
udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě
by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných
zájmů.
Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení
zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost
údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
obecného nařízení.
V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat
stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
e-mail: posta@uoou.cz.
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