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Pečovatelská služba, U Žebračky 18, 750 02 Přerov 

Záznamy o činnostech zpracování za sociální službu pečovatelská služba 

Kategorie subjektů údajů 
Účel zpracování osobních 

údajů 
Právní základ a zpracovávané osobní údaje Doba zpracování 

Žadatelé o službu 

 

 

Řádné podání a vyřízení 

Žádosti o poskytování sociální 

služby 

 Právním základem je provedení opatření 

přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 

subjektu údajů.  

 Za tímto účelem v Žádosti o poskytovaní sociální 

služby zpracováváme zejména jméno, příjmení, 

titul, datum narození, bydliště, kontaktní údaje 

zájemce o službu, listinu o jmenování 

opatrovníka nebo zmocnění na základě plné 

moci a podpis žadatele nebo jeho 

zástupce/opatrovníka. 

U uživatelů, s nimiž smlouvu 

uzavřeme, údaje uvedené v žádosti 

nadále zpracováváme pro jiné níže 

uvedené účely. 

Osobní údaje žadatelů, s nimiž 

smlouva uzavřena nebyla, mohou být 

za tímto účelem uchovávány 

do okamžiku, kdy žadatel vezme svou 

žádost zpět, jinak po dobu 5 let 

po podání žádosti. 

Uživatelé Uzavření písemné smlouvy o 

poskytování sociální služby 

 Právním základem je plnění právní povinnosti 

podle zákona č. 108/2006 Sb., který vyžaduje 

písemnou formu smlouvy o poskytování 

sociálních služeb. 

 Za tímto účelem zpracováváme identifikační 

údaje (jméno, příjmení, bydliště, datum 

narození uživatele, kontaktní údaje (telefon, e-

mail), číslo účtu uživatele (pokud je úhrada za 

služby hrazena bezhotovostně), listinu 

o jmenování opatrovníka nebo zmocnění 

na základě plné moci a podpis uživatele nebo 

jeho zástupce/opatrovníka. 

 

Za tímto účelem mohou být osobní 

údaje zpracovávány po dobu trvání 

závazků ze smlouvy. 
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Zajištění řádného plnění 
smluv, včetně kontaktu 

 Právním základem je plnění smlouvy, případně 

oprávněný zájem poskytovatele. 

 Za tímto účelem zpracováváme zejména 

identifikační údaje, kontaktní údaje, listinu 

o jmenování opatrovníka nebo zmocnění 

na základě plné moci, údaje o kontaktních 

osobách, jméno a příjmení praktického lékaře, 

podpis uživatele nebo jeho 

zástupce/opatrovníka. 

Za tímto účelem mohou být osobní 

údaje zpracovávány po dobu trvání 

smlouvy. 

Zpracování statistik a přehledů  Právním základem je plnění právní povinnosti 
podle § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. 

 Za tímto účelem zpracováváme zejména údaje 
o pohlaví, věku, cílovou skupinu, údaje 
o poskytované službě. 

 Údaje jsou ukládány pod identifikátorem. 

Za tímto účelem musí být osobní 
údaje zpracovávány vždy po dobu 2 
let po skončení smlouvy. 

Plnění povinností v oblasti 
účetnictví 

 Právním základem je plnění právních povinností 
plynoucí ze zákona o účetnictví. 

 Za tímto účelem zpracováváme zejména 
identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje 
o úhradách za službu, podpis uživatele nebo 
jeho zástupce/opatrovníka, č. bankovního účtu 
uživatele. 

Za tímto účelem musí být osobní 
údaje zpracovávány po dobu 6 let 
po skončení platnosti smlouvy. 

Vymáhání případných 
pohledávek, podklad pro 
případ kontroly 

 Právním základem je oprávněný zájem 
poskytovatele na vymáhání nároků 
vyplývajících ze smlouvy o poskytování služby a 
právních předpisů, zejm. podle zákona 
č. 89/2012 Sb. a nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

 Za tímto účelem zpracováváme veškeré údaje 
obsažené v dokumentech, které mohou sloužit 
jako důkaz v případě sporu nebo kontroly 
ze strany orgánů veřejné moci. Takto 
zpracováváme zejména identifikační, kontaktní 

Za tímto účelem mohou být osobní 
údaje zpracovávány po dobu 4 let 
po skončení platnosti smlouvy, 
v případě trvajícího sporu po dobu 
jeho trvání. 
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údaje, účetní údaje, údaje o využívání služeb a 
úhradách za služby, podpis uživatele nebo jeho 
zástupce/opatrovníka apod. 

Propagace Sociálních služeb 
města Přerova, p.o. 

 Právním základem je souhlas uživatele, který lze 
kdykoliv odvolat. 

 Za tímto účelem zpracováváme identifikační 
údaje (jméno, příjmení), fotografie a 
videozáznamy. 

Za tímto účelem mohou být osobní 
údaje zpracovávány na dobu udělení 
souhlasu (zpravidla neurčitou) nebo 
do odvolání souhlasu uživatelem. 
Odvoláním souhlasu nejsou dotčena 
zpracování provedená před tímto 
odvoláním souhlasu. 

    
Zástupci/ 
opatrovníci žadatelů o 
službu 
 

Řádné podání a vyřízení 
Žádosti o poskytování sociální 
služby, jiná právní jednání za 
žadatele omezeného ve 
svéprávnosti nebo žadatele 
zastoupeného zástupcem na 
základě plné moci. 

 Právním základem je provedení opatření 

přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 

subjektu údajů. 

 Za tímto účelem zpracováváme identifikační 

údaje (jméno, příjmení), listinu o jmenování 

opatrovníka nebo zmocnění na základě plné 

moci, trvalé bydliště, datum narození, kontaktní 

údaje, podpis zástupce/opatrovníka. 

U zástupců/opatrovníků žadatele, 

s nimiž smlouvu uzavřeme, údaje 

uvedené v žádosti nadále 

zpracováváme pro jiné níže uvedené 

účely. 

Osobní údaje zástupců/opatrovníků 

žadatelů, s nimiž smlouva uzavřena 

nebyla, mohou být za tímto účelem 

uchovávány do okamžiku, kdy žadatel 

vezme svou žádost zpět, jinak 

po dobu 5 let po podání žádosti. 
Zástupci/ 
opatrovníci uživatelů 

Uzavření smlouvy o 
poskytování služby 

 Právním základem je plnění právní povinnosti 
podle zákona č. 108/2006 Sb., který vyžaduje 
písemnou formu smlouvy o poskytování 
sociálních služeb. 

 Za tímto účelem zpracováváme identifikační 
údaje (jméno, příjmení), listinu o jmenování 
opatrovníka nebo zmocnění na základě plné 
moci, trvalé bydliště, datum narození, kontaktní 
údaje, podpis zástupce/opatrovníka žadatele. 

Za tímto účelem mohou být osobní 

údaje zpracovávány po dobu trvání 

závazků ze smlouvy. 
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 Zajištění řádného plnění 
smluv, včetně kontaktu 

 Právním základem je plnění smlouvy. 

 Za tímto účelem zpracováváme zejména 
identifikační údaje, kontaktní údaje, č. účtu 
(pokud zástupce bude hradit úhrady 
za poskytnuté služby bezhotovostně) 
zástupce/opatrovníka nebo uživatele, podpis 
zástupce/opatrovníka uživatele. 

Za tímto účelem mohou být osobní 

údaje zpracovány po dobu trvání 

smlouvy. 

 

 Plnění povinností v oblasti 
účetnictví 

 Právním základem je plnění právních povinností 
plynoucích ze zákona o účetnictví 

 Za tímto účelem zpracováváme zejména 
identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje 
o úhradách za službu, podpis 
zástupce/opatrovníka uživatele, č. bankovního 
účtu zástupce/opatrovníka nebo uživatele. 

Za tímto účelem musí být osobní 
údaje zpracovávány po dobu 6 let 
po skončení platnosti smlouvy. 

 Vymáhání případných 
pohledávek, podklad pro 
případ kontroly 

 Právním základem je oprávněný zájem 
poskytovatele na vymáhání nároků 
vyplývajících ze smlouvy o poskytování služby a 
právních předpisů, zejm. podle zákona 
č. 89/2012 Sb. a nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

 Za tímto účelem zpracováváme veškeré údaje 
obsažené v dokumentech, které mohou sloužit 
jako důkaz v případě sporu nebo kontroly 
ze strany orgánů veřejné moci. Takto 
zpracováváme zejména identifikační údaje, 
kontaktní údaje, účetní údaje, údaje o využívání 
služeb a úhradách za služby u uživatele, podpis 
zástupce/opatrovníka uživatele, č. bankovního 
účtu apod. 

Za tímto účelem mohou být osobní 
údaje zpracovávány po dobu 4 let 
po skončení platnosti smlouvy, 
v případě trvajícího sporu po dobu 
jeho trvání. 

    

Kontaktní osoby 
Kontaktování blízkých osob 
klientů v odůvodněných 
případech 

 Právním základem je souhlas kontaktních osob. 
Za tímto účelem mohou být osobní 
údaje zpracovávány po dobu trvání 
smlouvy nebo do odvolání souhlasu 
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 Za tímto účelem zpracováváme zejména 
identifikační údaje, kontaktní údaje a vztah k 
uživateli. 

kontaktní osobou. Odvoláním 
souhlasu nejsou dotčena zpracování 
provedená před tímto odvoláním. 

    

Všechny subjekty Archivace 
 Právním základem je plnění právní povinnosti 

dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě. 

Za tímto účelem mohou být osobní 
údaje zpracovávány i po odpadnutí 
všech výše uvedených účelů, a 
to po přiměřenou dobu uvedenou 
ve spisovém a skartačním řádu 
Sociálních služeb města Přerova, p.o. 

 

 

V rámci zpracování osobních údajů, může dojít ze strany Sociálních služeb města Přerov, p.o. k předání osobních údajů těmto příjemcům: 
 zpracovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů, zejména: 

o dodavatelům komplexního informačního systému sociálních služeb, 
o externím poskytovatelům servisních služeb, např. v oblasti IT, 

 poskytovatelům právních služeb, 

 orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména město Přerov jako zřizovatel Sociálních služeb města 
Přerova, p.o., Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Olomouckého kraje, Policie, soudy, notáři v pozůstalostním řízení), 

 jiným subjektům v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného 
veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti. 

 
 
 
Sociální služby města Přerov, p.o. zapracovávají osobní údaje způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných 
technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 


