
VZOR

Číslo činnosti Název činnosti

Identifikátor činnosti dle 

katalogu identifikovaných 

činností

Výčet osobních údajů dle 

katalogu identifikovaných 

činností                                                                

Subjekt údajů Účel zpracování Popis technických opatření
Popis bezpečnostních a 

organizačních opatření

Kategorie příjemců (včetně 

zahraničních subjektů)

Informace  o případném 

předání do třetí země
Plánovaná lhůta pro výmaz Poznámky

1.
Přijetí klienta pobytové služby na 

základě žádosti
IC0001

jméno, příjmení, pohlaví, datum 

narození, rodné číslo, telefon, 

adresa, email, kontaktní osoba 

(včetně kontaktních údajů)

klient
smlouva dle zákona o sociálních 

službách č.  108/2006 Sb.

elektronický záznam v databázi 

poskytovatele sociálních služeb  

CYGNUS, listinná podoba ve spisu 

klienta v registratuře

správa přihlašovacích údajů IS, dB 

je šifrována TDE, registratura je 

zamčena (klíč dostupný jen 

oprávněným osobám)

nepředává se (údaje jsou součástí 

databáze a jsou přístupné pouze 

pro sociálního pracovníka 

pracujícího s klientem)

nejsou předávány 10 let od uzavření spisu

Po odchodu klienta ze sociální 

služby a uplynutí lhůty pro výmaz 

budou uchovány jen osobní údaje 

ustanovené zákonnými předpisy

2.
Přijetí klienta pečovatelské služby 

na základě žádosti
IC0002

jméno, příjmení, datum narození, 

rodné číslo, stav, adresa, telefon, 

opatrovník (včetně kontaktních 

údajů), osoba žijící ve společné 

domácnosti

klient
smlouva dle zákona o sociálních 

službách č.  108/2006 Sb.

elektronický záznam v databázi 

poskytovatele sociálních služeb  

ZAJIC, listinná podoba ve spisu 

klienta v registratuře

správa přihlašovacích údajů IS, dB 

je šifrována TDE, registratura je 

zamčena (klíč dostupný jen 

oprávněným osobám)

nepředává se (údaje jsou součástí 

databáze a jsou přístupné pouze 

pro sociálního pracovníka 

pracujícího s klientem)

nejsou předávány 10 let od uzavření spisu

Po odchodu klienta ze sociální 

služby a uplynutí lhůty pro výmaz 

budou uchovány jen osobní údaje 

ustanovené zákonnými předpisy

3.
Přijetí žadatele do pracovního 

poměru
IC0003

jméno, příjmení, datum narození, 

rodné číslo, stav, adresa, telefon, 

číslo účtu, ZP, doklady o vzdělání, 

trestní rejstřík, RL dětí, exekuce, 

insolvence

zaměstnanec

563/1991 Sb.-zákon o účetnictví, 

586/1992 Sb.- zákon o dani z 

příjmů, 262/2006 Sb.-ZP, 48/1997 

Sb. o veř.ZP, 592/1992 Sb.- o 

pojistném a veřejné ZP, 589/1992 

Sb.-zákon o soc.pojištění

elektronický záznam v 

informačním systému CYGNUS - 

zaměstnanci, listinná podoba ve 

spisu zaměstnance v registratuře

správa přihlašovacích údajů IS, dB 

je šifrována TDE, registratura je 

zamčena (klíč dostupný jen 

oprávněným osobám)

nepředává se (údaje jsou součástí 

databáze a jsou přístupné pouze 

pro sociálního pracovníka 

pracujícího s klientem)

nejsou předávány 10 let od uzavření spisu

Po odchodu zaměstnance z 

pracovního poměru a po uplynutí 

lhůty pro výmaz budou uchovány 

jen osobní údaje ustanovené 

zákonnými předpisy

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jméno  a kontaktní údaje pověřence: není určenJméno a kontaktní údaje správce: Domov pro seniory Krnov, p.o., Rooseveltova 2141/51, Krnov

Identifikátor zpracovávané činnosti:

Záznam o činnostech zpracování
Jméno a kontaktní údaje zástupce správce: Hana Havlíková, email: h.havlikova@dskrnov.cz, 554 684 636

Identifikátor zpracovávané činnosti:


