
 

ZÁZNAM O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ 

Jméno a kontaktní údaje správce: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, Osek 1, 386 01 Strakonice 

Oblast Proces Oblast subjektu 
údajů 

Osobní údaje Příjemce osobních 
údajů 

Účel 
zpracování 

GDPR čl. 6, 
odst. 1 
písm.: 

Právní úprava Doba archivace Veřejný nebo 
oprávněný 
zájem 

SOCIÁLNĚ 
ZDRAVOTNÍ 

Evidence žadatelů o 
poskytování sociální 
služby 

Žadatel, nebo 
oprávněný zástupce 
žadatele 

Jméno, příjmení, datum 
narození, trvalé bydliště, 
kontaktní telefon, 
identifikační údaje 
oprávněného zástupce, 
vyjádření lékaře o 
zdravotním stavu žadatele, 
kontaktní adresa, kontaktní 
osoba: telefon a email, 
vyjádření přijímací komise 

Ředitel, sociální 
pracovnice, vedoucí 
zdravotního úseku, lékař 

Evidence žádostí o 
sociální službu  

a) souhlas  Zák. 108/2006 
Sb.,  

Vyhl. č. 505/2006 
Sb., v platném 
znění 

Po dobu zájmu 
žadatele a po 
pominutí zájmu 
následná archivace 
10 let ve spisovně.  

Oprávněný, 
v případě 
neposkytnutí údajů 
by nebylo možné 
doložit důvody 
přijetí či nepřijetí 
žádosti 

Sociální šetření Žadatel o 
poskytování sociální 
služby 

Informace zjišťující aktuální 
situaci žadatele, míry jeho 
soběstačnosti a aktuální 
informace o zdravotním 
stavu, výši PnP 

Sociální pracovnice a 
vedoucí zdravotního 
úseku, ředitel, lékař 

Aktuální 
informace pro 
nástup do 
pobytové služby 

a) souhlas Zák. 108/2006 
Sb.,  

Vyhl. č. 505/2006 
Sb., v platném 
znění 

Po dobu zájmu 
žadatele a po 
pominutí zájmu 
následná archivace 
10 let ve spisovně. 

Oprávněný, 

v případě 
neposkytnutí údajů 
by nebylo možné 
doložit důvody 
přijetí či nepřijetí 
žádosti 

Přijetí uživatele 

a uzavření smlouvy 

Uživatel Jméno, příjmení, datum 
narození, rodné číslo, trvalé 
bydliště, zdravotní 
pojišťovna,  identifikační 
údaje oprávněného 
zástupce (jméno, adresa, 
důchodový výměr, 
rozhodnutí o příspěvku na 
péči 

Sociální pracovnice a 
vedoucí zdravotního 
úseku, (osoby pověřené 
zastupováním), studenti 
vykonávající praxi, ČSSZ, 
Úřad práce, Zdravotní 
pojišťovna, IT dodavatel. 
K základním 
identifikačním údajům 
mají prostřednictvím IS 
Cygnus přístup 
všeobecné sestry, 
pracovníci přímé 
obslužné péče a ředitel 

Uzavření smlouvy b) plnění 
smlouvy 

c) plnění 
právní 
povinnosti 

Zák. 108/2006 
Sb.,  

Vyhl. č. 505/2006 
Sb., v platném 
znění 

Po dobu 
poskytování sociální 
služby. Po ukončení 
služby následně 
archivace 100 let ve 
spisovně. 

Oprávněný, 

v případě 
neposkytnutí údajů 
by nebylo možné 
poskytovat sociální 
službu v souladu se 
zákonem č. 
108/2006 a 
vyhláškou 505/2006 
Sb. 



Vedení sociální 
dokumentace 
uživatelů 

Uživatel Jméno, příjmení, datum 
narození, rodné číslo, 
formuláře nastavující a 
hodnotící průběh sociální 
služby, individuální plán 
uživatele 

Vedoucí sociálního úseku, 
sociální pracovníci,  ved. 
zdravotního úseku (osoby 
pověřené zastupováním), 
pracovníci přímé 
obslužné péče, ředitel, 
všeobecné zdravotní 
sestry, uživatel, 
oprávněný zástupce 
uživatele 

Zajištění sociální 
péče  

b) plnění 
smlouvy  

Zák. 108/2006 
Sb.,  

Vyhl. č. 505/2006 
Sb., v platném 
znění 

Po dobu 
poskytování sociální 
služby. Po ukončení 
služby následně 
archivace 10 let ve 
spisovně. 

 

 

Oprávněný, 

v případě 
neposkytnutí údajů 
by nebylo možné 
poskytnout uživateli 
odpovídající sociální 
péči  

Vedení 
ošetřovatelské 
dokumentace 
uživatelů 

Uživatel Jméno, příjmení, datum 
narození, rodné číslo, 
formuláře nastavující a 
hodnotící průběh a potřebu 
ošetřovatelské péče 

Vedoucí zdravotního 
úseku, pracovníci přímé 
obslužné péče, 
všeobecné zdravotní 
sestry, sociální pracovníci 

Zajištění 
ošetřovatelské 
péče 

b) plnění 
smlouvy 

Zák. 108/2006 
Sb.,  

Vyhl. č. 505/2006 
Sb., v platném 
znění 

Po dobu 
poskytování sociální 
služby. Po ukončení 
služby následně 
archivace 10 let ve 
spisovně. 

Oprávněný zájem, 

v případě 
neposkytnutí údajů 
by nebylo možné 
poskytnout uživateli 
odpovídající 
ošetřovatelskou 
péči 

Vedení zdravotnické 
dokumentace 

Uživatel Osobní údaje uvedené v § 1 
a § 2 vyhl. č. 98/2012 Sb., o 
zdravotnické dokumentaci 

Všeobecné zdravotní 
setry, vedoucí 
zdravotního úseku 

Zajištění lékařem 
indikované 
zdravotní péče a 
vedení 
zdravotnické 
dokumentace 

b) plnění 
smlouvy 

Vyhl. č. 98/2012 
v platném znění 

Po dobu 
poskytování sociální 
služby. Po ukončení 
služby následně 
archivace 10 let ve 
spisovně. 

Oprávněný, 

V případě 
neposkytnutí údajů 

by nebylo možné 
poskytnout uživateli 
odpovídající 
zdravotní péči 

 

 


