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ZÁZNAM O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ SPOJENÝCH 
S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Kontaktní údaje správce:                                                      
Armáda spásy České republice, z.s.  
Petržílkova 2565/23 
15800 Praha Stodůlky 
Datová schránka: iacap5u 
T: +420 251 106 424 
 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:  
Antonín Plachý, e-mail: gdpr@armadaspasy.cz 
 

 
SUBJEKT ÚDAJŮ: ZÁJEMCE O SLUŽBU 
 
Název činnosti: žádost o poskytnutí sociální služby. 
 
Výčet nezbytných osobních údajů: 

- nepříznivá sociální situace = bydlení, zaměstnání, finanční situace, rodinná situace, 
sociální vazby,  

- popis oblasti, ve které zájemce potřebuje podporu ze strany sociální služby. 
 

Důvod zpracování: posouzení, zda zájemce spadá do cílové skupiny služby a zda může 
prostřednictvím služby řešit svou nepříznivou situaci. 

Účel zpracování: zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Forma zpracování: elektronicky v evidenčním programu NPV3. 

Bezpečnostní opatření: přístup ke každému počítači je chráněn heslem. Přístup 
do evidenčního programu je chráněn dalším heslem. Do evidenčního programu mají 
ke složkám žadatelů a uživatelů přístup pouze oprávněné osoby. 

Osobní údaje předáváme: 
Zaměstnanci mohou poskytnout osobní údaje další osobě pouze: 

- na základě písemné výzvy soudu, policie nebo orgánu sociálně právní ochrany dětí, 
- na základě písemného souhlasu subjektu údajů (tj. zájemce služby), 
- v rámci kontrolní činnosti (inspekce kvality sociálních služeb, jiné kontrolní orgány 

na základě pověření). 
Osobní údaje jsou předávány v požadovaném zákonném rozsahu nebo v rozsahu vyplývající 
z dotační, projektové smlouvy. 

Doba archivace: 5 let. Poté se do 3 měsíců vymažou a skartují.  
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SUBJEKT ÚDAJŮ: UŽIVATEL SLUŽBY 
 
Název činnosti: poskytnutí sociální služby. 
 
Výčet nezbytných osobních údajů: 

- nepříznivá sociální situace = bydlení, zaměstnání, finanční situace, rodinná situace, 
sociální vazby,  

- popis oblasti, ve které uživatel potřebuje podporu ze strany sociální služby. 
 
Výčet možných osobních údajů základních: 

- jméno a příjmení 
- datum narození 
- trvalé bydliště 
- rodné číslo 
- vzdělání 
- dluhy, exekuce 
- jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo osob, které budou spadat do společné 

domácnosti. 
 
Výčet možných údajů zvláštních: 

- zdravotní stav (invalidita, OZP, ZTP). 
 

Důvod zpracování: řešení nepříznivé sociální situace uživatele. 

Účel zpracování: plnění smlouvy, zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Forma zpracování: elektronicky v evidenčním programu NPV3. 

Bezpečnostní opatření: přístup ke každému počítači je chráněn heslem. Přístup 
do evidenčního programu je chráněn dalším heslem. Do evidenčního programu mají 
ke složkám žadatelů a uživatelů přístup pouze oprávněné osoby. 

Osobní údaje předáváme: 
Zaměstnanci mohou poskytnout osobní údaje další osobě pouze: 

- na základě písemné výzvy soudu, policie nebo orgánu sociálně právní ochrany dětí, 
- na základě písemného souhlasu subjektu údajů (tj. uživatel služby), 
- v rámci kontrolní činnosti (inspekce kvality sociálních služeb, jiné kontrolní orgány 

na základě pověření), 
Osobní údaje jsou předávány v požadovaném zákonném rozsahu nebo v rozsahu vyplývající 
z dotační, projektové smlouvy. 

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

Důvod zpracování: prezentace a propagace služby. 

Forma zpracování: písemný souhlas se zpracováním.  

Doba platnosti: dle dohody vyjádřené v písemném souhlasu. Záznam na webu, Facebooku 
či tištěných materiálech zůstává. 


