Záznam o činnostech
Jméno a kontaktní údaje správce:
Armáda spásy České republice, z.s.
Petržílkova 2565/23
15800 Praha Stodůlky
Datová schránka: iacap5u
T: +420 251 106 424

Subjekt údajů

Název činnosti

Výčet nezbytných
osobních údajů
základních

Oblast/služba/úsek/sbor: CSS Jirkov, Noclehárna pro muže a ženy
Osoba zodpovědná za správnost a
vyplnění: Zuzana Horčíková

Výčet nezbytných
osobních údajů
zvláštních

Výčet možných
osobních údajů
základních

Výčet možných
osobních údajů
zvláštních

Výčet osobních údajů
týkajících se rozsudk
v trestních věcech a
trestných činů

žadatel o sociální
službu

žádost o poskytnutí
sociální služby

jméno, příjmení

nezpracovává se

údaje o ztrátě bydlení,
údaje o zaměstnání,
údaje o osobách
blízkých, telefonický
kontakt

nezpracovává se

nezpracovává se

uživatel sociální
služby

využívání sociální
služby

jméno, příjmení, datum
narození, státní
příslušnost, adresa
trvalého bydliště

nezpracovává se

údaje o ztrátě bydlení,
údaje o zaměstnání,
údaje o osobách
blízkých, telefonický
kontakt

zdravotní stav

nezpracovává se

Účel
zpracování

Popis technických
opatření

Popis bezpečnostních
a organizačních
opatření

"přístup ke každému
počítači je chráněn heslem,
přístup do databázového
programu NPV3 je chráněn
dalším heslem,v NPV3 mají
ke složkám žadatelů o
elektronický záznam v
službu
pouze
"přístuppřístup
ke každému
Zákon 108/2006 Sb
databázovém programu počítači
oprávněné
osoby;
je chráněn
heslem,
Oprávněný zájem
NPV pro poskytovatele přístup do databázového
správce
sociálních služeb.
přístup: ředitelka,
programu
NPV3 jevedoucí
chráněn
přímé
práce,
sociální
dalším heslem,v NPV3 mají
pracovník,
ke složkámpracovník
žadatelů ov
sociálních
službách
subjekt
službu přístup pouze
údajů
může nahlížet;
oprávněné
osoby;

Osobní údaj
předáváme

Informace o
případném
předání do
třetí země

Plánovaná lhůta
pro výmaz

Poznámky

nepředáváme

nepředává se

5 let, poté se do 3
měsíců vymažou

---

---

5 let, poté se do 3
měsíců vymažou

na základě zákonné povinnosti
o poskytování součinnosti

elektronický záznam v přístup: ředitelka, vedoucí
Zákon 108/2006 Sb
úřad práce,
databázovém programu
přímé práce, sociální
Oprávněný zájem
policie
NPV pro poskytovatele
pracovník, pracovník v
správce
sociálních služe
sociálních službách subjekt
údajů může nahlížet;
přístup omezený: účetní,
zpracovává osobní údaje
nezbytné pro finanční
operace (např. osobní údaje
uvedené v pokladních
dokladech"

Jméno a kontaktní údaje pověřence: Antonín Plachý,
e-mail: gdpr@armadaspasy.cz

