SeniorCentrum Skuteč
Smetanova 946, 539 73 Skuteč
IČ: 750 165 41
www.scskutec.cz

Dotazník dobrovolníka
Jméno a příjmení:
Telefon:
Email:

Časová dispozice:
Co vás motivuje být
dobrovolníkem:
Dosavadní zkušenosti:
Znalosti a dovednosti:

Mám zájem o tyto činnosti:

Ve Skutči……………..

Př. výtvarné činnosti, hra na hudební nástroj apod.
•
•
•
•
•
•
•
•

rozhovory
čtení
doprovod při vycházkách
pomoc při společenských akcích
výtvarné činnosti
muzikoterapie
canisterapie

……………………………..
Dobrovolník

bodlakova.linda@scskutec.cz
469 363 402, 774 102 311

SeniorCentrum Skuteč
Smetanova 946, 539 73 Skuteč
IČ: 750 165 41
www.scskutec.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů – dobrovolník
Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale
musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například jméno,
adresa, fotografie určitého člověka apod.
Zákonnost zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je zákonné, pokud je nezbytné pro plnění smlouvy, pro plnění
právní povinnosti nebo je nezbytné pro účely oprávněných zájmů SeniorCentra Skuteč. Pokud
existuje konkrétní právní předpis, který vyžaduje jejich zpracování, není potřeba udělovat
souhlas se zpracováním takových údajů. Příkladem může být jméno a adresa jako identifikace
smluvních stran.
Zpracování osobních údajů je zákonné, také pokud je založeno na poskytnutí souhlasu se
zpracováním osobních údajů. Takový souhlas musí být svobodný, konkrétní a informovaný.
Musí být udělen odděleně od jiných skutečností. Plnění smlouvy, vč. poskytnutí služby nesmí
být souhlasem podmíněno.
Proč potřebujeme váš souhlas?
Níže vymezené osobní údaje nám zjednoduší naši práci, jejich zpracování ale nemůžeme založit
na konkrétním právním předpisu. Váš souhlas potřebujeme proto, abychom mohli jejich
zpracování provádět. Souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní
povinnosti a lze jej kdykoliv odvolat.
Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů?
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem
SeniorCentru Skuteč.
Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?
Souhlas udělujete s poskytnutím kontaktních údajů v rozsahu jméno, příjmení,
telefonní číslo, email. Údaje potřebujeme proto, abychom se na vás mohli obrátit ohledně
vaší činnosti dobrovolníka v SeniorCentru Skuteč.
Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i elektronické podobě.
Na jak dlouho tento souhlas udělujete?
Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu dobrovolnické činnosti v SeniorCentru
Skuteč.
Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím
dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.
Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?
V rámci mezí stanovených právními předpisy máte právo po nás požadovat přístup k vašim
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku
proti zpracování.

Budou vaše osobní údaje v bezpečí?
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření
nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování
osobních údajů. Vyžadujeme po našich zaměstnancích, aby tato pravidla dodržovali v rámci
svých každodenních pracovních aktivit.
Kde můžete podat stížnost se zpracováním osobních údajů?
Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel: 234 665 111
www.uoou.cz
Projev vůle
Já, ………………………..……………..………………………….., nar. ……………….……,
prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé
a svobodné vůle svým podpisem uděluji souhlas SeniorCentru Skuteč ke zpracování shora
vymezených osobních údajů za uvedených podmínek.
Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou zveřejněna na webových stránkách SeniorCentra
Skuteč www.scskutec.cz.
Ve Skutči, dne ………………
……………..…….
podpis

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Já, …………………………………….. odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů.
Ve Skutči, dne ………………

……………..…….
podpis

