
INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – KLIENT DPS 

Informujeme klienta (nájemníka) poskytovatele: Městská správa sociálních služeb Boskovice, p. o. – 
Dům s pečovatelskou službou, Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice, nebo Mánesova 2203/47, 
Boskovice nebo jeho zástupce, že při poskytování bydlení v bytě zvláštního určení jsou zpracovávány 
jeho níže uvedené osobní údaje v rozsahu nutném pro splnění smluvních a zákonných povinností 
poskytovatele sociálních služeb, a to po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu trvání 
smlouvy: 
 
- jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefonní číslo 
- informace o kontaktní osobě, kontakt   

Zákonnost zpracování 

Zpracování je prováděno na základě plnění právních povinností zařízení a na základě nezbytnosti 
takového zpracování ke splnění úkolů ve veřejném zájmu, tedy zajištění poskytování služeb sociální péče. 

Zpracování na základě oprávněných zájmů  

Dále informujeme klienta, že poskytovatel sociálních služeb zpracovává na základě svých oprávněných 
zájmů další osobní údaje klienta (rodinný stav, e-mail, příspěvek na péči, průkaz osoby se zdravotním 
postižením, zdravotní stav, číslo bankovního účtu, atd.), a to za účelem individualizace péče a zlepšování 
poskytovaných služeb. Poskytnutí těchto údajů není povinné. 

Poskytovatel zpracovává na základě oprávněných zájmů obrazové záznamy z kamerového systému 
v běžných prostorách. Oprávněnými zájmy poskytovatele v těchto souvislostech je jeho zájem za účelem 
ochrany majetku a osob. 

Povinnost poskytnout osobní údaje 

Klient je srozuměn s tím, že pokud by se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu 
nesouhlasil, poskytovatel sociálních služeb by mu nemohl požadovanou sociální službu poskytnout. 
Poskytnutí výše uvedených údajů je tedy smluvním požadavkem. 

Práva klienta související se zpracováním 

• Klient má právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době 
a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů; 

• Klient má právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů; 
• Klient má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby 

osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno; 
• Klient má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost 

u dozorového úřadu; 
• Klient má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud 

je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva 
a svobody.  



Bližší informace o zpracování osobních údajů mohou být sděleny klientovi, či rodinnému příslušníku 
u sociální pracovnice a jsou dostupné na webových stránkách: www.msssboskovice.cz.   

Pověřencem pro ochranu osobních údajů bylo pověřeno Město Boskovice, které bude pověřence 
vykonávat prostřednictvím Ing. Michala Černohorského, můžete ho kontaktovat na adrese: Město 
Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice nebo případně prostřednictvím emailu: 
michal.cernohorsky@boskovice.cz, popřípadě telefonicky 516 488 692. 
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