
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 

 

Informace pro zájemce/klienta Dohody o výkonu pěstounské péče o zpracování jeho 

osobních údajů 
 

1. Charita Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 49590588 jako správce Vašich osobních údajů  

a) zpracovává tyto Vaše osobní údaje:   

Jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, kontakt.  

Tyto údaje zpracováváme u zájemců/klientů a osob, které jsou uvedeny v Dohodě o výkonu pěstounské 

péče. 

 

b) zpracovává tyto Vaše osobní údaje zvláštních kategorií (dříve: citlivé osobní údaje)   

 

 soudní rozhodnutí, 

 údaje o nepříznivé situaci rodiny, 

 údaje o potřebách podpory rodiny, 

 životní situace, dovednosti a zvyklosti, 

 cíle spolupráce a rozsah poskytovaných činností. 

 

2. Charita Frenštát pod Radhoštěm, zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje   

 a) na základě právních titulů:   

 plnění zákonných povinností poskytovatele služeb    (platí pro „osobní údaje“),         

 Dohoda o výkonu pěstounské péče      (platí pro „osobní údaje“) ,        

b) za účelem poskytování Dohody o výkonu pěstounské péče, 

c) po dobu kdy bude probíhat jednání se zájemcem o Dohodu o výkonu pěstounské péče, po dobu, kdy 

budete využívat služby, plynoucí z uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče, 

d) po uplynutí této doby ještě 10 let budou uloženy v archivu Charity Frenštát pod Radhoštěm, poté pak 

skartovány dle Skartačního řádu Charity Frenštát pod Radhoštěm, 

e) jestliže nedojde k uzavření smlouvy o poskytování služby, jsou dokumenty s Vašimi osobními údaji 

vyřazeny z aktivní evidence do příručního archívu služby, kde jsou uloženy do konce ½ následujícího 

roku a po revizi Veřejného závazku jsou dokumenty následně skartovány, 

f) Vaše osobní údaje bude zpracovatel osobních údajů předávat jiným osobám a subjektům pouze v rámci 

pokynů Směrnice č. 24/2018 Charity Frenštát pod Radhoštěm, pro ochranu osobních údajů. 

  

3. Máte jakožto subjekt (žadatel) údajů následující práva:   

a) nahlížet do dokumentace, kterou o Vás Charita Frenštát pod Radhoštěm vede a která 

obsahuje Vaše výše vyjmenované osobní údaje (právo přístupu);  

b) žádat o opravu svých osobních údajů, pokud zjistíte, že Charita Frenštát pod Radhoštěm, 

zpracovává Vaše již neaktuální nebo chybně zapsané osobní údaje;  

c) žádat o výmaz (likvidaci) svých osobních údajů, které Charita Frenštát pod Radhoštěm zpracovává dle 

Směrnice č. 24. 

d) žádat o omezení zpracování nebo podat námitku proti zpracování některých svých osobních 

údajů dle Směrnice č. 24. 

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

používaném a strojově čitelném formátu) dle Směrnice č. 24. 

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

ČR.  
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4. 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 

 

 

Součástí Informace pro zájemce/klienta Dohody o výkonu pěstounské péče o zpracování jeho 

osobních údajů je dokument Uplatnění práv subjektu dle GDPR. 

 

 

 

  

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

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

 

 

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

 

 

           

Jméno a příjmení zájemce/ klienta: ……………………………………………….…..  

Podpis: ……………...…………………….   

 

 

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