Informace o zpracování osobních údajů zájemců a uživatelů azylové služby
Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni

Vážení zájemci, uživatelé,
azylová služba Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. je
realizována prostřednictvím projektu Operačního programu Zaměstnanost. Správcem
osobních údajů je Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01
Praha 2. Společnost PONTIS Šumperk o.p.s. je oprávněna zpracovávat osobní údaje na
základě pověření vydaného správcem (tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí) v souladu s
čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a to na určeném formuláři.
Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního
nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu
poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost a to v souladu s čl. 6 nařízení 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 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).
K jejich vykazování slouží formulář Monitorovací list. V tomto formuláři jsou/budou uvedené
osobní údaje uchovávány pro účely jejich zpracování v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. e)
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, po dobu deseti let od ukončení realizace
projektu. Tento formulář může být kontrolován pracovníky implementační struktury
uvedeného operačního programu nebo osobami pověřenými k provedení kontroly při
zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.

Co to jsou osobní a citlivé údaje:
Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se fyzické osoby, jestliže lze na základě jednoho či
více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit její identitu.

Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“,
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Citlivým údajem se rozumí údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu,
politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo v odborových či
zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním
stavu a sexuálním životě subjektu údajů.

Poučení o právech uživatelů
Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (tedy informaci, jaké osobní údaje
jsou zpracovávány), a vydání kopie zpracovávaných osobních údajů.
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které
se ho týkají, nebo doplnil neúplné osobní údaje.
V případě, že se domníváte, že jsou vaše osobní údaje zpracovávané realizátorem projektu
a/nebo správcem nepřesné, máte právo na omezení zpracování do doby ověření přesnosti
osobních údajů.
Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek nepodpoření v rámci projektu.

POŽADOVANÉ ÚDAJE v souvislosti s realizací projektu podpořeného z Operačního programu
Zaměstnanost Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo osobami oprávněnými k provedení
kontroly zpracovávány i další osobní údaje týkající se podpořené osoby, které jsou obsaženy
v systémech Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení:
jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, email, telefon, pohlaví – základní
identifikační prvky uživatele, údaje důležité pro kontakt s uživatelem
zaměstnání – OSVČ, rodičovská dovolená, nezaměstnaný apod., dosažené vzdělání, typ
znevýhodnění - údaje o tom, zda je uživatel služby uchazečem o zaměstnání vedeným v
evidenci Úřadu práce České republiky, zda je uživatel služby zaměstnán a po jakou dobu,
nebo zda je osobou samostatně výdělečně činnou
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jméno, příjmení uživatele:
Narozený/á:
Trvale bytem:
(dále jen uživatel)

poskytuji dobrovolně souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů realizátorovi
projektu Operačního programu Zaměstnanost společnosti PONTIS Šumperk o.p.s.,
zastoupené Mgr. Miroslavem Adámkem, ředitelem, v rozsahu:

jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, email, telefon, pohlaví,
zaměstnání – OSVČ, rodičovská dovolená, nezaměstnaný apod., dosažené vzdělání, typ
znevýhodnění

Tento souhlas uděluji na dobu uzavření Smlouvy o poskytování sociálních služeb v Domě pro
osamělé rodiče s dětmi v tísni a následně po dobu deseti let od ukončení realizace projektu.

Byl/a jsem seznámen/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, odvolání se nebude
vztahovat na zpracování osobních údajů, které je realizátor povinen uchovávat po dobu
deseti let od ukončení realizace projektu.

Podpis uživatele:

V Šumperku dne:
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