INFORMOVÁNÍ A SOUHLAS – OSOBNÍ ÚDAJE
Úsměv mámy, z.s., IČ 03452603, se sídlem V Olšinkách 2247, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad LabemStará Boleslav, zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 61322 (dále
jen „Úsměv mámy“) Vám bude poskytovat péči (příp. jiné služby). K tomu je potřeba, aby Úsměv mámy měl
a užíval některé Vaše osobní údaje.
O jaké údaje se může jednat:
-

základní identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození,
kontaktní údaje: zejména adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo/a,
údaje o rodinných poměrech, vzdělání, zdravotním stavu, zaměstnání či podnikání, majetkových a
výdělkových poměrech, sociálních dovednostech a případně další údaje získané v souvislosti s péčí a
službami poskytovanými Vám pracovníky spolku.

K čemu bude Úsměv mámy Vaše údaje užívat:
K poskytování dohodnuté péče a služeb pracovníky Úsměvu mámy. Pokud údaje poskytnete v rámci jedné
služby, programu a domluvíte se poté na další (či jiné) službě, může Úsměv mámy užít již dříve získané údaje.
Proč je potřeba, aby Úsměv mámy užíval Vaše údaje:
-

-

-

je to nezbytné pro poskytování péče a služeb
Úsměvu mámy to ukládá zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a jiné právní předpisy;
Úsměv mámy má tzv. oprávněný zájem Vaše údaje omezeně užívat i po ukončení poskytování služeb –
zejména pro případ obnovení spolupráce s Vámi, a pro dokládání toho, že služby byly poskytnuty,
osobám, které poskytují finanční prostředky na tyto služby;
v případě Vašich citlivých údajů (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů – zejm. údaje o zdravotním stavu,
údaje o rasovém či etnickém původu, údaje o sexuálním životě či orientaci) je užívání údajů založeno na
Vašem souhlasu.

Jak dlouho bude Úsměv mámy mít Vaše údaje:
-

po dobu určenou právními předpisy či smlouvou s poskytovatelem finančních prostředků (obvykle 20 let
od ukončení projektu, v rámci kterého Vám byly poskytnuty služby);
v ostatních případech po dobu 3 let od ukončení spolupráce.

Komu může Úsměv mámy Vaše údaje předat:
-

-

Národnímu ústavu duševního zdraví Klecany, partnerské organizaci Úsměvu mámy z.s., a to za účelem
využití psychometrických diagnostických nástrojů a statistiky a z důvodu evaluace našich služeb pro
možné následné zapojení do systémové péče
spolupracujícím odborníkům smluvně vázaným Úsměvu mámy, z.s.
poskytovateli počítačového programu pro evidenci a vykazování péče
poskytovatelům finančních prostředků na zajištění péče a služeb;
s Vaším předchozím souhlasem dalším osobám (např. psychiatrovi či jinému odborníkovi v případě
potřeby poskytnutí odborných služeb).
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Udělením souhlasu potvrzuji, že jsem se seznámila s těmito informacemi, jsem si vědoma, že Úsměv mámy
neposkytuje odbornou zdravotnickou péči a v případě mého zhoršeného stavu je nutné se obrátit na
odbornou pomoc, tj. především krizová centra a psychiatrické ambulance nebo ambulance klinického
psychologa.
Beru na vědomí, že pracovníci Úsměvu mámy jsou vázáni mlčenlivostí.
Souhlasím s tím, aby Úsměv mámy zpracovával výše uvedené citlivé osobní údaje.
Poučení o Vašich základních právech:
-

právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Úsměv mámy zpracovává,
právo požadovat po Úsměvu mámy vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
právo vyžádat si u Úsměvu mámy přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
případně omezit jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování,
právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je
zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě,
právo požadovat po Úsměvu mámy výmaz těchto osobních údajů,
právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Úsměvu
mámy
právo, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů,
obrátit se na Úsměv mámy nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na správce osobních údajů:
Úsměv mámy, z.s., IČ 03452603, se sídlem V Olšinkách 2247, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad LabemStará Boleslav, zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 61322,
kontakt: Veronika Kubrichtová, veronika@usmevmamy.cz
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