Záznam o činnostech /služby
Jméno a kontaktní údaje správce:
Petržílkova 2565/23
15800 Praha Stodůlky
Datová schránka: iacap5u
T: +420 251 106 424

Armáda spásy České republice, z.s.
Název služby: Nízkoprahové denní centrum, Sociální služby Krnov
Osoba zodpovědná za správnost a vyplnění: Mgr. Milan Boháč

Subjekt údajů

Název činnosti

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 a příjmení

Absence bydlení/podmínky
stávajícího bydlenní

Nezpracovává se

Nezpracovává se

Nezpracovává se

Zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách

Uživatel sociální služby

Poskytnutí sociální služby

Jméno a příjmení, rok narození,
trvalý pobyt (pouze obec)

Svépravnost

Zdravotní stav, jméno praktického lékaře,
zdravotní pojišťovna, závislosti, rodné číslo,
adresa trvalého bydliště, finanční závazky,
státní příslušnost

Nezpracovává se

Přístup ke každému počítači v
sociálním zařízení je chráněn heslem.
Přístup do databázového programu
Plnění smlouvy, zákon č. 108/2006 Elektronický záznam v databázovém je chráněn dalším heslem. Do
Sb., o sociálních službách
programu NPV3.
databázového programu mají ke
složkám žadatelů a uživatelů přístup
pouze oprávněné osoby.

Výčet nezbytných osobních
údajů základních

Informace o ztrátě bydlení/zaměstnání, finanční příjem, sociální
vazby, vzdělání

Účel zpracování

Popis technických opatření

Popis bezpečnostních a
organizačních opatření

Přístup ke každému počítači je
chráněn heslem. Přístup do
databázového programu je chráněn
Elektronický záznam v databázovém
dalším heslem. Do databázového
programu NPV3
programu mají ke složkám žadatelů o
službu přístup pouze oprávněné
osoby.

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

Osobní údaj předáváme

Informace o případném
předání do třetí země

Plánovaná lhůta pro výmaz

Poznámky

Nepředává se.

Nepředává se

5 let, poté se do 3 měsíců vymažou

Nepředává se.

Nepředává se

5 let, poté se do 3 měsíců vymažou

Jiří
Ivanov

Digitálně podepsal
Jiří Ivanov
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