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Fokus Praha, z.ú. 

Dolákova 536/24 

18100 Praha 8 

 

 

Souhlas s poskytnutím osobních a citlivých osobních údajů pro využívání 

služeb Fokusu Praha, z.ú. 
 

 

Souhlasím, aby Fokus Praha, z.ú. zpracovával mnou poskytnuté osobní a citlivé osobní údaje (dále jen 

osobní údaje), v rozsahu potřebném pro poskytování mnou zvolených služeb.  

 

Souhlas se vztahuje na osobní údaje: 

 v bodu 4 Informace pro klienta o zpracování osobních údajů 

 v uzavřených smlouvách o poskytnutí služby Fokusu Praha, z.ú. 

 v Registračním formuláři či v kartě evidenčního systému Highlander 

 v lékařském Doporučení do sociálních služeb Fokusu Praha 

 poskytnuté v průběhu čerpání služeb 

 

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou shromažďovány v osobní složce. Obsah osobní složky a 

způsob zacházení s ní je popsán v Informaci pro klienta, v bodě 4.  

 

Po ukončení čerpání služeb a péče bude osobní složka obsahující tyto údaje archivována po dobu 5 let.  

Účel a základní pravidla archivace jsou popsány v Informaci pro klienta, v bodu 7. 

 

 Potvrzuji, že jsem obdržel písemnou informaci týkající se zpracování osobních údajů ve Fokusu Praha, 

z.ú. vč. seznámení s mými právy vyplývajícími ze Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

 

Přílohy: 

1) Souhlas klienta se sdílením údajů s dalšími osobami 

2) Informace pro klienta o zpracování osobních údajů 

 

V Praze dne:  

 

Za Fokus Praha, z.ú. 

Pracovník: 

Pracoviště: 

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Adresa bydliště: 

ID v databázi Highlander: 

 

Podpis klienta: 
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Příloha 1 

Souhlas klienta se sdílením údajů s dalšími osobami 

 
Souhlasím, aby níže uvedené osoby či instituce poskytly na vyžádání Fokusu Praha, z.ú. mé dále 

specifikované osobní či citlivé osobní údaje (označeno V).  

Souhlasím, aby Fokus Praha, z.ú. poskytl níže uvedeným osobám či institucím mé dále specifikované 

osobní či citlivé osobní údaje (označeno P).  

 

POSKYTNUTÍ 

VYŽÁDÁNÍ 

    P        V   *    

SPECIFIKACE ÚDAJŮ JMÉNO OSOBY ČI 

NÁZEV INSTITUCE 

DATUM PODPIS 

KLIENTA 

 

    P          V   

    

 

    P         V   

    

     

    P         V   

    

     

    P         V   

    

  

    P         V   

    

 

    P         V   

    

     

    P         V   

    

  

    P         V   

    

 

    P         V   

    

     

    P         V   

    

 

    P         V   

    

  

    P         V   

    

 

 

* odpovídající zakroužkujte, neodpovídající škrtněte 

 

Souhlas je možno kdykoliv změnit nebo odvolat. 
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Příloha 2 

Informace pro klienta o zpracování osobních údajů 

 

1. Dnem 1.června 2000 nabyl účinnosti zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně 

některých zákonů. Zákon vymezil pojem osobní údaje a citlivé osobní údaje. Osobními údaji 

jsou údaje, podle kterých lze určit identitu osoby (nejčastěji jméno, bydliště, rodné číslo apod.). 

Citlivým osobním údajem je nejčastěji osobní údaj, který  vypovídá o zdravotním stavu, trestné 

činnosti, a sexuálním životě osoby, které se týká.  

2. Podle § 5 a § 9 tohoto zákona může Fokus Praha, z.ú. zpracovávat Vaše osobní údaje jen s Vaším 

souhlasem. U citlivých údajů musí být tento souhlas výslovný. Udělený souhlas musí Fokus jako 

správce uchovat po celou dobu zpracování osobních údajů. Souhlas by proto měl být dán 

písemně a podepsán. Pokud je služba poskytována bez písemné smlouvy, je třeba získaný ústní 

souhlas neprodleně zaznamenat do dokumentace. 

3. Účelem zpracovávání Vašich osobních a citlivých osobních údajů je poskytování služeb Fokusu 

Praha, z.ú. s cílem zajistit Vám adekvátní pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací. 

Zároveň se jedná o údaje nezbytné pro dlouhodobé či opakované využívání služeb. 

4. Ve Vaší osobní složce bude uvedeno jméno, příjmení, adresa, telefon a dále další nezbytné osobní 

a citlivé osobní údaje, které budou třeba k řešení Vaší situace, tj. např.:  

- datum narození 

- anamnestické údaje 

- zdravotní stav, diagnóza 

- průběh léčebné a sociální péče včetně hospitalizací v lůžkových zařízeních zdravotnického a 

sociálního charakteru 

- informace charakterizující vaší sociální, rodinnou a zdravotní situaci, aj. 

Osobní složka má svoji písemnou a elektronickou část. Písemnou část vedou konkrétní pracoviště 

a elektronická je sdílena v evidenčním systému Highlander. 

5. K osobní složce dané služby mají povolen přístup pouze pracovníci, kteří jsou pověřeni ředitelem 

organizace. Jsou to: 

a) odborní pracovníci daného týmu, kteří poskytují sociální službu  

b) řídící, administrativní a IT pracovníci  

Aktuální jmenný seznam pracovníků na uvedených pozicích je vždy vyvěšen na nástěnce 

konkrétního pracoviště služby. Tito pracovníci mají povolen přístup do dokumentace pouze v 

rozsahu výkonu své práce. Všichni zmínění pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. 

6. Kdykoliv máte právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů. Příslušný pracovník 

Fokusu Praha, z.ú. je povinen Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. V případě, že 

byste se domníval, že Fokus Praha, z.ú.  provádí takové zpracování Vašich osobních údajů, které 

je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo 

požádat pracovníka Fokusu Praha, z.ú. o vysvětlení a o odstranění takto vzniklého stavu. Nedojde-

li k vysvětlení či nápravě, máte právo obrátit se přímo na Úřad na ochranu osobních údajů. 

7. Pokud je ukončena sociální služba u konkrétního klienta, je jeho osobní složka archivována 

v centrálním archivu Fokusu Praha, z.ú., zejména pro případ opětovné potřeby poskytnutí 

služeb či péče v budoucnu. Doba archivace je 5 let po posledním kontaktu uživatele s Fokusem 

Praha, z.ú.. Poté budou zákonem stanoveným způsobem zlikvidovány. 
 

 

 

 

V Praze 7.11.2018  Petr Hudlička, ředitel organizace 

V Praze 1. 6. 2015                                             Pavel Novák, ředitel organizace 


