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ZÁZNAM O ČINNOSTECH 

Zájemce o službu: 

Výčet nezbytných údajů:   

- popis nepříznivé sociální situace 

- popis oblasti (cíle spolupráce), ve které zájemce potřebuje 

podporu ze strany sociální služby 

Důvod zpracování: posouzení, zda zájemce spadá do cílové skupiny služby 

Účel zpracování: zákon č 108/2006 Sb. O sociálních službách 

Forma zpracování: elektronicky v programu NPV3 

Bezpečnostní opatření: Počítače i program NPV3 jsou chráněny heslem 

Doba archivace: 5 let. Poté se do 3 měsíců vymažou a skartují. Tyto údaje nejsou předávány 

třetím osobám. 

Uživatel služby: 

Výčet nezbytných údajů:  

- popis nepříznivé sociální situace 

- popis oblasti (cíle spolupráce), ve které zájemce potřebuje 

podporu ze strany sociální služby 

Důvod zpracování: poskytování sociální služby 

Účel zpracování: zákon č 108/2006 Sb. O sociálních službách 

Forma zpracování: elektronicky v programu NPV3 

Bezpečnostní opatření: počítače i program NPV3 jsou chráněny heslem 

Doba archivace: 5 let. Poté se do 3 měsíců vymažou a skartují. Tyto údaje nejsou předávány 

třetím osobám. 

 

Fotografie, video: 

Důvod zpracování: prezentace a propagace služby 

Forma zpracování: písemný souhlas se zpracováním.  

Doba archivace: 5 let. Poté se do 3 měsíců vymažou a skartují. 

Záznam na webu, Facebooku či tištěných materiálech zůstává. 
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Zájemce o službu spojenou s bydlením: 

Výčet nezbytných údajů:  -   

- popis nepříznivé sociální situace 

- popis oblasti (cíle spolupráce), ve které zájemce potřebuje 

podporu ze strany sociální služby 

Důvod zpracování: posouzení, zda zájemce spadá do cílové skupiny služby 

Účel zpracování: zákon č 108/2006 Sb. O sociálních službách 

Forma zpracování: elektronicky v programu NPV3 

Bezpečnostní opatření: Počítače i program NPV3 jsou chráněny heslem 

Doba archivace: 5 let. Poté se do 3 měsíců vymažou a skartují. Tyto údaje jsou předávány 

třetím osobám. 

Uživatel služby: 

Výčet nezbytných údajů: -  jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, rodné číslo, 

číslo OP,  

- jméno příjmení, trvalé bydliště , rodné číslo osob, které budou 

spadat do společné domácnosti 

- popis nepříznivé sociální situace 

- popis oblasti (cíle spolupráce), ve které zájemce potřebuje 

podporu ze strany sociální služby 

Důvod zpracování: poskytování sociální služby 

Účel zpracování: zákon č 108/2006 Sb. O sociálních službách 

Forma zpracování: elektronicky v programu NPV3 

Bezpečnostní opatření: počítače i program NPV3 jsou chráněny heslem 

Doba archivace: 5 let. Poté se do 3 měsíců vymažou a skartují. Tyto údaje jsou předávány 

třetím osobám. 

 

Fotografie, video: 

Důvod zpracování: prezentace a propagace služby 

Forma zpracování: písemný souhlas se zpracováním.  

Doba archivace: 5 let. Poté se do 3 měsíců vymažou a skartují. 

Záznam na webu, Facebooku či tištěných materiálech zůstává. 

 


