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Povinně zveřejňované informace  
 
 Pečovatelská služba Kutná Hora, příspěvková organizace (dále jen „PSKH“) 
jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje 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 (dále jen ,,nařízení“) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu 
osobních údajů. 
 PSKH zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, klientů 
a dalších subjektů PSKH. Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností, 
uložených PSKH zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech 
údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje 
zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, 
kterých se týkají. Tato zpracování však PSKH provádí jen výjimečně.  
  
 Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze v tom rozsahu, který je nezbytný 
pro splnění účelu, pro který jsou zpracovávány. PSKH požaduje od subjektu údajů vždy 
pouze ty osobní údaje, které jsou relevantní vzhledem k účelu zpracování.  
 Osobní údaje jsou zpracovávány nejčastěji pro účely plnění smlouvy, zejména 
smlouvy o poskytování sociálních služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány též pro splnění 
povinnosti stanovené právními předpisy, zejména pak k plnění povinností poskytovatele 
sociálních služeb, včetně dodržování standardů kvality sociálních služeb, a to dle vyhlášky 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona v sociálních službách 
a plnění zákonných povinností zaměstnavatele uložených mu právními předpisy z oblasti 
daňového práva a práva sociálního zabezpečení. 
 Osobní údaje jsou získávány především přímo od subjektů údajů, v menší míře pak 
od jiného subjektu jako je rodinný příslušník klienta, kontaktní osoba klienta, opatrovník 
klienta nebo příslušného obecního úřadu. Osobní údaje jsou získávány též z veřejných 
rejstříků, např. obchodní rejstřík. 
 Osobní údaje jsou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, 
za jakým byly zpracovány. Jednotlivé archivační doby se řídí právními předpisy a interními 
předpisy PSKH.  
  
 PSKH respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět 
a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně 
období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na 
všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Přesto 
má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se 
týkají jeho konkrétní situace. PSKH pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů 
PSKH, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby. 
 
Subjekt údajů má zejména následující práva:  

 právo svůj souhlas kdykoli odvolat, 

 právo osobní údaje opravit či doplnit, 

 právo požadovat omezení zpracování, 



 právo vznést námitku či stížnost, 

 právo požadovat přenesení údajů, 

 právo na přístup k osobním údajům, 

 právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech, 

 právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“). 
 
 V relevantních případech k uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné 
se na PSKH obracet prostřednictvím: 

 datové schránky:  ID DS jqq8jrj, 

 emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese:  pskhora@tiscali.cz 

 prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese: 
Pirknerovo nám. 202/6,   284 01 Kutná Hora,  

 osobně s platným průkazem totožnosti na adrese:  
Pirknerovo nám. 202/6, 284 01 Kutná Hora. 

 
 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Jmenovaný pověřenec pro PSKH:  Ing. Jan Gubáš  

Kontakt na pověřence:  gubas@catania.cz 
     tel. 733 187 073 
 
 


