
 

 

 

 
Informace o ochraně osobních údajů 

 

Zpracování osobních údajů patří k nedílným činnostem spojených s činností 
společnosti: Anděla – sociální družstvo, nezisková společnost. Rádi bychom Vám 
tímto poskytli informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s 
novým nařízením Evropského parlamentu a rady EU 206/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES, jež klade nové požadavky v oblasti ochrany Vašich 
osobních údajů. 
 

 
Osobní údaje 

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. 
Vždy ale musí být z nich jasné, koho konkrétně se tyto informace týkají.  
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je osobním údajem jakákoliv 
informace týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů. Subjekt údajů se 
považuje za určený nebo určitelný, jestliže ho lze přímo či nepřímo identifikovat 
zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho 
fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.  
 
 

Správce osobních údajů 

Jméno a příjmení: Ing. Diana Boháčová  
Adresa pro doručování: Albrechtice 130, 563 01 Lanškroun  

Elektronická adresa: info@andela.cz  
Telefon: + 420 604 21 77 20  

 
Zpracování osobních údajů 

Zpracováváme je na základě zákonů v platném znění: 

 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

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

 

a na základě další platné legislativy. Pro tyto účely nepotřebujeme Váš souhlas ke 

zpracování osobních údajů, protože se jedná o zákonnou povinnost. 

 

Osobní údaje,které zpracováváme 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodinný stav, adresa trvalého bydliště, adresa 

aktuálního bydliště, telefon, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, informace o 

soběstačnosti, informace o domácnosti, kontaktní údaje na blízké osoby (jméno, 

příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Předávání osobních údajů třetím osobám 

Osobní údaje klientů nejsou předávány třetím stranám. Výjimku tvoří zpřístupnění 
osobních údajů veřejným (Policie  R) a soudním orgánům, v rozsahu vyžadováným 
zákonem.  
 

Doba uložení Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání 
Smlouvy o poskytování služeb sociální péče.  Po jejím ukončení máme Vaše osobní 
údaje uloženy po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních 
předpisech a dále dle obecných promlčecích lhůt. 

 

Při zpracování Vašich osobních údajů,máte právo 

1.  právo na výmaz,  

2.  právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, 

3.  právo na omezení zpracování, 

4.  právo na přenositelnost údajů.  

5. právo obrátit se na ředitelku společnosti Anděla – sociální družstvo, a 
požadovat informace ke zpracování osobních údajů.  

 

Při zpracování osobních údajů u Anděly-sociálního družstva nedochází k 
automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či 
rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. 

 
 
 
Ing. Diana Boháčová -  ředitelka 
Albrechtice 130, 563 01 Lanškroun  
Telefon: + 420 604 21 77 20 


