CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA, o.p.s.
Náhradní rodinná péče
Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Telefon: 599 455 121, fax 599 455 115
www.css-ostrava.cz

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění
Osoba pečující:
Jméno a příjmení: ............................................................ …………………………
Datum narození: ............................................................ …………………………
Bydliště:…………………………………………………………………………………..

Tímto uděluji Centru sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (dále jen „CSSO“), Jahnova 867/12,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 28659392, středisku Náhradní rodinné péče, souhlas se
zpracováním a uchováním osobních údajů o nás a nezletilých dětech v mé péči. Souhlas se týká
osobních údajů, které CSSO získává při své činnosti, a osobních údajů, které jsem jim poskytl/a,
a to v níže uvedeném rozsahu:


souhlas se zpracováním osobních údajů mých a dítěte v náhradní rodinné péče - jméno a
příjmení, bydliště, datum narození



souhlas se zpracováním citlivých údajů získaných při konzultacích ambulantních či
v terénu, při zpracovávání individuálních plánů ochrany dítěte, při sociálně terapeutické
práci s dospělými i dětmi, při psychologických vyšetřeních apod.



souhlas s využíváním e-mailové komunikace mezi mnou a pracovníkem CSSO, ve které
se mohou výše uvedené údaje objevit

Poučení k souhlasu:


souhlas je dán na období, ve kterém je služba související s uzavřením Dohody o výkonu
pěstounské péče poskytována, a dále po dobu 10 let po skončení poskytování této služby



výše uvedené údaje mohou být také použity pro potřeby statistického výkaznictví, tyto
údaje budou vždy anonymizovány



osobní údaje mohou být poskytnuty dalším subjektům jen s mým souhlasem nebo
v případě, stanoví-li tak právní předpis
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bankovní spojení: 249097426/0300



souhlas je vyhotoven ve 2 provedeních – pro CSSO (uchovává jej ve spisové
dokumentaci) a pro toho, kdo uděluje souhlas

V ………………….. dne……….............

….………………..………..
Podpis osoby pečující
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