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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A UCHOVÁNÍM OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Já, níže podepsaný/á 

Jméno a příjmení ………………………………………………………..……………………. 

Narozen/á ………………………………………………………..…………………………….. 

Bytem ………………………………………………………..…………………………………. 

(dále jen „Subjekt údajů”) 

uděluji tímto Sociálním službám města Lovosice, p.o., se sídlem 28. října 475/7, 410 02 

Lovosice, IČO: 08183571, emailový kontakt: socialni@ssmlovo.cz (dále jen „Správce”), 

souhlas se zpracováním mých osobních údajů a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,  

o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zák. o zpracování 

osobních údajů“) a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti  

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), které nabylo účinnosti dne 25. 05. 2018, 

a to za níže uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:  

➢ jméno a příjmení, 

➢ datum narození, 

➢ rodinný stav  

➢ zdravotní stav (invalidita, průkaz TP, ZTP, ZTP/P) 

➢ adresa trvalého bydliště 

➢ adresa pro doručování 

➢ telefonický kontakt 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:  

Přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Lovosicích. 

3. Doba zpracování osobních údajů je:  

Do doby schválení přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou 

v Lovosicích v Radě města a následně ještě deset let od vyřazení spisu na základě přidělení bytu 

SSML, a to po dobu běhu skartační lhůty. 

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:  

Odboru tajemníka pro účely kontroly a administraci návrhu na přidělení bytu zvláštního 

určení v Domě s pečovatelskou službou ke schválení v radě města, v rozsahu jméno, příjmení, 

rok narození, rodinný stav, adresa trvalého bydliště, zdravotní stav. 



Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace   

28. října 475/7, 410 02 Lovosice IČO: 08183571 

TEL.: 416 532 747 E-MAIL: ssmlovo@ssmlovo.cz WEB: www.ssmlovo.cz  

  

 

 

2 

 

Členům rady města za účelem schválení návrhu na přidělení bytu zvláštního určení v Domě 

s pečovatelskou službou v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, rodinný stav, adresa trvalého 

bydliště, zdravotní stav. 

Sociálním službám města Lovosice, p.o. pro účely uzavření smlouvy na přidělení bytu 

zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Lovosicích v rozsahu jméno, příjmení, 

adresa trvalého bydliště, případně adresa pro doručování, telefonický kontakt. 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních 

údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány 

dobrovolně. 

V Lovosicích dne ………………………… 

 

          ……………………………………..  

      podpis Subjektu údajů  

Poučení Subjektu údajů  

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 

„Nařízení”), informuje, že: 

➢ osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, 

a to za výše uvedených podmínek, 

➢ důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů  

o přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Lovosicích 

Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, 

➢ Subjekt údajů má právo: 

➢  vzít souhlas kdykoliv zpět, 

➢ požadovat po Sociálních službách města Lovosice, p.o. (dále jen „SSML“) 

informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

➢ požadovat po SSML vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

➢ vyžádat si u SSML přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 

opravit, 

➢ požadovat po SSML výmaz těchto osobních údajů, 

➢ v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na SSML, pověřence nebo na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro SSML je Mgr. Ondřej Pojkar, advokát  

se sídlem Ústí nad Labem, Hradiště 96/8, ev. č. ČAK 14 184, IČ: 73612669,  

DIČ: CZ8110242833, tel.: +420 475 210 254, e-mail: pojkar@advokati-unl.cz 

mailto:pojkar@advokati-unl.cz

