
                                                                             Jméno a příjmení ……………………………... 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uděluji 

tímto Dennímu centru Žirafa, z.s., IČ: 269 90 075, se sídlem Gagarinova 506/20, 360 01 

Karlovy Vary  - Drahovice (dále jen Denní centrum Žirafa,z.s.), svůj výslovný souhlas se 

zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a pro účel tam uvedený, po dobu 

existence Denního centra Žirafa,z.s. a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, 

povinnost uchovávat dokumentaci Denního centra Žirafa, z.s.  po jeho zániku. 

Rozsah poskytnutých osobních údajů: 

 jméno a příjmení uživatele 

 jméno, příjmení a titul zákonného zástupce či opatrovníka 

 datum narození uživatele 

 adresa trvalého bydliště (ulice, město, PSČ) 

Účel: 

 vedení evidence zájemců o soc. službu 

 zjištění toho, zda zájemce patří do cílové skupiny uživatelů 

 zjištění individuálních potřeb a rozsahu podpory zájemce (kompenzační pomůcky, 

stupeň závislosti) 

 uzavření smlouvy o podmínkách poskytování péče a jiných písemných ujednání 

 zpracování a hodnocení individuálních plánů uživatele 

 přizpůsobování péče aktuálním potřebám uživatele, (změny v nepříznivé sociální 

situaci, ve stupni závislosti) 

Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny: 

 osobě poskytující osobní údaje 

 pracovníkům Denního centra Žirafa, z.s. 

 pracovníkům obcí, krajů a státu podílejících se na činnosti Denního centra Žirafa 

 nezávislým odborníkům, které určí poskytovatel nebo uživatel soc. služby 

 fyzickým a právnickým osobám zapojeným do hodnocení kvality soc. služeb 

 dalším fyzickým a právnickým osobám (studenti, dobrovolníci, účetní) 

 

Denní centrum Žirafa, z.s se zavazuje odpovídajících účelu v rozsahu nezbytném k jeho 

naplnění a ke zpracování údajů pouze za účelem, k němuž byly shromážděny. 

 

Poskytovatel osobních údajů prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, a  

v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámí Dennímu centru 

Žirafa, z.s.. Dále prohlašuje, že je informován o možnosti kdykoliv svůj souhlas odvolat 

písemným podáním doručeným do sídla Denního centra Žirafa, z.s. 

 

V ……………….. dne……………                           ………………………………………… 

                                                                            Podpis poskytovatele osobních údajů 

 



  


