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Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích 
subjektů údajů a době jejich uchování 
 
 
Subjekt údajů:   Zaměstnanci 
 
odpovědná osoba za zpracování: účetní 
 
Na základě plnění právních povinností: 

Osobní údaje:  
jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, lokalita, 
adresa, místo narození, číslo bankovního účtu 
 
Účel zpracování: 
Personální a mzdová evidence zaměstnanců, zabezpečení oznámení o nástupu a výstupu do 
zaměstnání, zasílání výplat, zabezpečování pracovnělékařské péče a odborných školení, 
zabezpečování povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi 
z povolání, exekuce pohledávek a insolvence, údaje týkající se správného poskytování sociální 
služby. 

 
Na základě: 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů 
 
Doba uchování: 30 let 

 
 
Na základě souhlasu: 

Osobní údaje:  
e-mail, telefon, podobizna, otisk prstů 
 
Účel zpracování: 
Evidence pracovní doby zaměstnanců – docházkový systém, kontaktování zaměstnanců, 
prezentace služby   
 
Doba uchování: po dobu platnosti pracovní smlouvy nebo do doby odvolání souhlasu 
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Subjekt údajů:   Žadatelé o zaměstnání 
 
odpovědná osoba za zpracování: účetní 
 
Na základě smlouvy: 

Osobní údaje:  
jméno, příjmení, titul, vzdělání, e-mail, telefon  

 
Účel zpracování: 
Evidence žadatelů o práci – pokud byla žádost doručena na základě vyhlášeného výběrového 
řízení 

 
Doba uchování: max. 1 rok, pokud žadatel nesplňuje předpoklady pro výkon dané profese 
je jeho žádost skartována 

 
Na základě souhlasu: 

Osobní údaje:  
jméno, příjmení, titul, vzdělání, e-mail, telefon  

 
Účel zpracování: 
Evidence žadatelů o práci – pokud byla žádost doručena bez předchozího vyžádání  

 
Doba uchování:  max. 1 rok, pokud žadatel nesplňuje předpoklady pro výkon dané profese 
je jeho žádost skartována 
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Subjekt údajů:   Uživatelé sociální služby 
 
odpovědná osoba za zpracování: sociální pracovník, zdravotnický pracovník 
 
Na základě plnění právních povinností a smlouvy: 

Osobní údaje:  
jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, adresa, místo 
narození, číslo bankovního účtu, telefon, e-mail 
Opatrovník – jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail 
 
Účel zpracování: 
Jde o použití údajů pro potřeby poskytování sociální služby klientům - individuální plány, 
záznamy o průběhu služby, zdravotní stav, ošetřovatelské záznamy;  
Údaje týkající se důchodu a způsobu výplaty důchodu;  
Hospodaření s finančními prostředky klientů;  
Záležitosti týkající se změny trvalého bydliště, vyřízení OP a odhlášení trvalého pobytu; 
Spolupráce a komunikace s opatrovníky, spolupráce na řešení záležitostí týkajících se klienta 
(soudy, lékaři);  
Jednání se soudy ve věci svéprávnosti a opatrovnictví;  
Záležitosti týkající se příspěvku na péči, průkazu mimořádných výhod a příspěvku na mobilitu. 
 
Na základě: 
zákon č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb. 
 
Doba uchování: 5 let od ukončení smlouvy 

 
 
 
 
 
Subjekt údajů:   Rodinní příslušníci uživatelů sociální služby 
 
odpovědná osoba za zpracování: sociální pracovník 
 
Na základě souhlasu: 

Osobní údaje:  
jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail 
 
Účel zpracování: 
Udržení kontaktu s rodinou, spolupráce při individuálním plánování 
 
Na základě: 
zákon č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb. 

 
Doba uchování: 5 let od ukončení smlouvy nebo do doby odvolání souhlasu 
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Subjekt údajů:   Žadatelé o sociální službu 
 
odpovědná osoba za zpracování: sociální pracovník 
 
Na základě plnění právních povinností a smlouvy: 

Osobní údaje:  
jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail 
Opatrovník – jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail 
 
Účel zpracování: 
Jednání se zájemcem o službu a výběr žadatele o sociální službu. 

 
Na základě: 
zákon č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb.  
žádost o poskytnutí sociální služby 
 
Doba uchování:  
Do doby než dojde k uzavření smlouvy o poskytování služby - žadatel splňuje podmínky pro 
přijetí. 

 
1 rok následujícího po roce, které ho se týkají – pokud žadatel nesplňuje podmínky pro přijetí 
do služby nebo byla jeho žádost vyřazena z důvodu nezájmu o službu nebo úmrtí žadatele. 

 
  
 
 
Subjekt údajů:   Dobrovolníci  
 
odpovědná osoba za zpracování: sociální pracovník 
 
Na základě plnění právních povinností a smlouvy  

Osobní údaje:  
jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail 

 
Účel zpracování: 
Evidence, komunikace a koordinace činnosti dobrovolníků v rámci dobrovolnického programu 
NaNovo. 
 
Na základě: 
zákon č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách  
Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě  

 
Doba uchování: 5 let od ukončení smlouvy 

 
 
 
 
 
 
 
 



DDoommoovv  NNaaNNoovvoo,,  ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee  
DDoommoovv  pprroo  oossoobbyy  ssee  zzddrraavvoottnníímm  ppoossttiižžeenníímm  

CChhrráánněěnnéé  bbyyddlleenníí  
PPooššttoovvnníí  991122,,  774422  1133    SSttuuddéénnkkaa  

                            
 

Tel.: 556 403 681                IČ: 48804860  
Dat. schr.: 7mgmvmi               č. ú.: 2112818164/2700                   www.dnanovo.cz                                          
Mob.: 731 442 867                   UniCredit Bank, a. s.                    

Subjekt údajů:   Stážisté, studenti  
 
odpovědná osoba za zpracování: sociální pracovník 
 
Na základě plnění právních povinností a smlouvy  

Osobní údaje:  
jméno, příjmení, titul, datum narození, zaměstnavatel/škola 
 
Účel zpracování: 
Dohody nebo objednávky na provedení odborných stáží, smlouvy o odborné praxi  
 
Na základě: 
zákon č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách 
 
Doba uchování: 5 let od ukončení smlouvy 

 
 
 
Subjekt údajů:   Dárci 
 
odpovědná osoba za zpracování: ekonom 
 
Na základě plnění právních povinností a smlouvy  

Osobní údaje:  
jméno, příjmení, adresa 

 
Účel zpracování: 
Uzavření darovací smlouvy 
 
Na základě: 
zákon č. 563/1991 sb. o účetnictví 

 
Doba uchování: 5 let  

 
 
 
Subjekt údajů:   Dodavatelé 
 
odpovědná osoba za zpracování: ekonom 
 
Na základě plnění právních povinností a smlouvy  

Osobní údaje:  
jméno, příjmení, adresa bydliště nebo sídlo, DIČ, telefon, e-mail 

 
Účel zpracování: 
Dodávka služeb a zboží 
 
Na základě: 
zákon č. 563/1991 sb. o účetnictví 

 
Doba uchování: 5 let  

 


