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ZÁZNAM O ČINNOSTECH 

 

Zájemce o službu: 

Výčet nezbytných údajů: - jméno, příjmení a datum narození zájemce, 

                                        - jména a věk dětí, se kterými se zájemce chce ubytovat 

                                        - trvalé a současné bydliště zájemce, 

                                        - popis nepříznivé sociální situace, ve které se zájemce  

                                          nachází, 

                                        - 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: elektronický záznam v programu NPV3, elektronický záznam 

v evidenci všech zájemců v PC pověřeného pracovníka, listinná podoba ve složce 

zájemců u pověřeného pracovníka. 

Bezpečnostní opatření: Počítače i program NPV3 jsou chráněny heslem. Listinné 

dokumenty jsou pod zámkem. 

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

Tyto údaje nejsou předávány třetím osobám. 

  

 

Uživatel služby: 

Výčet nezbytných údajů: - jméno, příjmení,  datum narození, státní občanství,  

                                          uživatele 

                                        - jména, data narození a státní občanství dětí, které jsou  

                                          ubytovány společně s uživatelem, 

                                        - adresa trvalého bydliště, 

                                        - popis nepříznivé sociální situace uživatele, 

                                        - popis oblasti (cíle spolupráce), ve které uživatel 

                                          potřebuje podporu ze strany sociální služby. 

Další možné údaje: příjmy, dluhy, zdravotní stav, invalidita, exekuce, vztahy 

v rodině, školní docházka dětí. 

Důvod zpracování: poskytování sociální služby. 

Účel zpracování: plnění smlouvy, Zákon č. 108/2006 sb. o sociálních službách 

Forma zpracování: elektronický záznam v programu NPV3, listinná podoba ve 

složce uživatele u pověřeného pracovníka. 

Bezpečnostní opatření: Počítače i program NPV3 jsou chráněny heslem. Listinné 

dokumenty jsou pod zámkem. 

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

Předání údajů Moravskoslezskému kraji: týká se uživatelů zapojených do projektu 

PSSP 2 na základě smlouvy 01248/2017/SOC. 

 

Fotografie, video  

Důvod zpracování: prezentace služby. 

Forma zpracování: ke každému záznamu dává uživatel písemný souhlas s jeho 

zpracováním za účelem propagace. Souhlas k dětem dává zákonný zástupce.  

Doba archivace záznamu a písemného souhlasu: 5 let, poté se do 3 měsíců 

vymažou a skartují. 

Záznam na webu, Facebooku či tištěných materiálech zůstává. 


