VZOR

Záznam o činnostech
Jméno a kontaktní údaje správce:
Petržílkova 2565/23
15800 Praha Stodůlky
Datová schránka: iacap5u
Subjekt údajů

Žadatel o sociální službu

Uživatelka sociální služby

Armáda spásy České republice, z.s.

Název činnosti

Žádost o poskytnutí sociální
služby

Poskytnutí sociální služby

Výčet nezbytných osobních
údajů základních

Oblast/služba/úsek/sbor: ADELANTE Dům pro ženy a matky s dětmi, azylový dům
Osoba zodpovědná za správnost a vyplnění: Bc. et Bc. Martin Raška
Výčet nezbytných osobních
údajů zvláštních

Jméno a příjmení, rok narození, u
matek (zákonných zástupců) navíc
počet dětí a jejich věk,

Všechny údaje, potřebné pro
poskytnutí sociální služby. Tzn.
Jméno a příjmení, datum narození, zdravotní stav
adresa trvalého bydliště, popis
nepříznivé situace, státní občanství

Výčet možných osobních údajů základních

Výčet možných osobních údajů
zvláštních

Údaje o ztrátě bydlení, o ztrátě zaměstnání, mailový a telefonický
kontakt,finanční situace ( dávky, důchod…), město, kde má trvalý
pobyt

Důvody ztráty bydlení, zaměstnání, finanční situace, údaje o rodině,
foto, video, rozhovor, mailový a telefonický kontakt.

Zdravotní stav, invalidita, atd.

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

Účel zpracování

Popis technických opatření

Popis bezpečnostních a
organizačních opatření

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

Osobní údaj předáváme

Informace o případném
předání do třetí země

Nepředává se

Nezpracovává se

Zákon 108/2006 Sb.

Přístup ke každému PC je chráněn
heslem, přístup do databázového
programu je chráněn dalším
Elektronický záznam v programu
heslem.Listinné dokumenty jsou
NVP3, listinná podoba ve složce
uschovány v uzamykatelné skříni
žadatelů u pověřeného pracovníka
sociálního pracovníka. Přístup:
ředitel, vedoucí soc. služby,
pověřený sociální pracovník..

OSPOD, Úřad práce, město
Ostrava na základě dotační
smlouvy, Moravskoslezský krajna základě dotační smlouvy.
Orgány činné v trestním řízení.

Nezpracovává se

Přístup ke každému PC je chráněn
heslem, přístup do databázového
programu je chráněn dalším
Elektronický záznam v programu
Plnění smlouvy, zákon
heslem.Listinné dokumenty jsou
NVP3, listinná podoba ve složce
108/2006Sb. O sociálních službách
uschovány v uzamykatelné skříni
žadatelů u pověřeného pracovníka
sociálního pracovníka. Přístup:
ředitel, vedoucí soc. služby,
pověřený sociální pracovník..

OSPOD, Úřad práce, město
Ostrava na základě dotační
smlouvy, Moravskoslezský krajna základě dotační smlouvy.
Orgány činné v trestním řízení.

Plánovaná lhůta pro výmaz

Poznámky

5 let, poté se do 3 měsíců vymažou
(v případě projektu ESF se
Na základě zákonné povinnosti o poskytování součinnosti.
postupuje dle smlouvy)

5 let od ukončení smlouvy, poté se
do 3 měsíců osobní údaje v listinné
podobě skartují a v elektronické
Na základě zákonné povinnosti o poskytování součinnosti.
podobě vymažou. V případě
projektu ESF se lhůta pro výmaz
řídí smlouvou.

