Proč potřebujeme
vaše osobní údaje
a co s nimi děláme
Proč potřebujeme vaše osobní údaje
Abychom vám mohli dobře poradit a pomoct.
Tuto povinnost máme podle
zákon o sociálních službách.
OSOBNÍ
DOKUMENTACE

Dodržujeme přitom pravidla
zpracování osobních údajů,
které nám nařizuje zákon.

Které základní údaje od vás potřebujeme







jméno a příjmení,
datum narození,
adresu trvalého bydliště,
telefon,
e-mail,
přiznaný stupeň závislosti na péči.

Které další údaje můžeme od vás potřebovat
Možná od vás budeme potřebovat
ještě další údaje.
Na těch se domluvíme podle toho,
s čím vám budeme pomáhat.
Mohou to být například tyto údaje:







zda pobíráte důchod a v jaké výši,
zda pobíráte jiné dávky sociální podpory
a pomoci,
lékařské zprávy a vyjádření,
rozsudky,
znalecké posudky,
žádosti.

Kde budou vaše osobní údaje uloženy
Papírové dokumenty budou uloženy
v uzamčené kanceláři v Rytmusu.

Elektronické dokumenty budou uloženy
v našem počítači a budou chráněny heslem.

Kdo bude mít k vašim údajům přístup


pracovníci Rytmusu



další lidé, úřady a organizace, kteří
vám budou pomáhat spolu námi



těmto organizacím
poskytneme vaše údaje
pouze když s tím budete souhlasit.

Co se stane, když nám nechcete
dát své údaje
Údaje poskytujete dobrovolně.
Můžete se rozhodnout,
že nám některý údaj nebo informaci
neřeknete.
To může znamenat,
že vám v něčem
nebudeme moci poskytnout
radu nebo pomoc.

Jak s vašimi osobními údaji nakládáme
Pokud budete chtít,
ukážeme vám,
které vaše údaje máme
a co přesně s nimi děláme.
Opravíme údaj,
který se změnil.
Vymažeme údaj,
který nebudete chtít,
abychom ho dále měli.

Jak dlouho potřebujeme mít vaše údaje
Vaše údaje budeme mít celý čas,
kdy vám budeme pomáhat.
ROK

2031

Ještě 10 let poté,
co naše spolupráce skončí.
Budeme mít uloženy tyto vaše údaje:









jméno a příjmení,
věk,
adresu,
telefon,
e-mail,
záznamy, s čím a jak jsme vámi pomohli,
dokumenty, které jste nám předali,
dokumenty, které jsme s vámi vytvořili.

Když chcete vědět více o tom,
jak s vašimi osobnímu údaji
nakládáme.
Napište nebo zavolejte:
Terezu Bártovou
tereza.bartova@rytmus.org
+420 725 722 262

Co můžete dělat,
když jste nespokojený s tím,
jak zacházíme s vašimi osobními údaji

Můžete si stěžovat ústně nebo písemně
 pracovníkovi Rytmusu, se
kterým spolupracujete
 vedoucímu pracovníkovi.



Úřadu na ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7.

