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Informace o zpracování některých osobních údajů klienta Dohody o výkonu 

pěstounské péče – pro jiný účel  
  

1. Charita Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 49590588 zpracovává následující Vaše osobní údaje:  

fotografie a videozáznamy, na nichž jste/budete zachycen/a během využívání sociální služby  

 

NÁZEV AKCE, O KTEROU SE JEDNÁ (KLIENTA DOPŘEDU INFOMRUJI, ŽE NA AKCI BUDEME POŘIZOVAT ZÁZNAMY) 

 

a) na základě právního titulu: oprávněný zájem správce osobních údajů  

b) za účelem pořízení a uchování dokumentace o činnosti Charity   

c) po dobu, kdy budete využívat její službu Dohody o výkonu pěstounské péče 

d) po uplynutí této doby budou vybrané fotografie a videozáznamy uloženy v archivu Charity Frenštát 

pod Radhoštěm po dobu max. 30 let 

e) Vaše výše uvedené osobní údaje nebude Charita Frenštát pod Radhoštěm předávat žádným jiným 

osobám ani subjektům   

f) Případné zveřejnění konkrétních fotografií a záznamů podléhá 

Vašemu osobnímu (písemnému) souhlasu se zveřejněním.  

  

2. Máte jakožto subjekt údajů následující práva:  

a) nahlížet do foto- a video-dokumentace, kterou o Vás Charita Frenštát pod Radhoštěm vede a v níž jste 

zachycen/a          (právo přístupu);  

b) žádat o výmaz (likvidaci) svých osobních údajů, uvedených v odst. 1  

d) žádat o omezení zpracování nebo podat námitku proti zpracování svých os. údajů, uvedených v odst. 

1  

e) požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů (tj. vydání zpracovávaných os. údajů v běžně 

používaném a strojově čitelném formátu).  

f) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

ČR.  

  

3. Kontaktní místo Charity Frenštát pod Radhoštěm, kde můžete výše uvedená práva uplatnit 

(požadovat):  

Charita Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Tel. číslo: 731 141 801 E-

mail: info@frenstat.charita.cz 

Adresa pracoviště:  Dolní 504, Frenštát pod Radhoštěm 

Kontakt na ředitele organizace: telefon: 604 841 244, E-mail: lenka.tabachova@frenstat.charita.cz; 

Kontakt na vedoucí služby: telefon: 732 955 839, michaela.kolonicna@frenstat.charita.cz 

 

 

 

 

Klient obdržel dokument Uplatnění práv subjektu dle GDPR. 

 

 

 

 

Charita Frenštát pod Radhoštěm, provedla dle platné Směrnice č. 24/2018 poučení klienta nebo 

řádně a srozumitelně, poučila jej o zpracování jeho osobních údajů. 

 

 

 

mailto:info@frenstat.charita.cz,
mailto:info@frenstat.charita.cz
mailto:lenka.tabachova@frenstat.charita.cz
mailto:michaela.kolonicna@frenstat.charita.cz


CHARITA  FRENŠTÁT  POD  RADHOŠTĚM, Dolní 504, 744 01 Frenštát p. R. 

                                                              Bankovní spojení  –  Fio banka,  a.s.  2000906119  / 2010,  IČO:  49590588  

Tel.: 731 141 801, Email: info@frenstat.charita.cz, www.frenstat.charita.cz 

 

Ve………..…………………………………………… dne ………………………...           

 

        

Jméno a příjmení klienta: ……………………………………………….…..  

Podpis: ……………...…………………….   

 

 

Podpis zástupce zpracovatele: ……………………………………………….. 
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