Súhlas dotknutej osoby
/v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

Dolu podpísaný/á (titul, meno a priezvisko zákonného zástupcu)
trvalým bydliskom
zákonný zástupca dieťaťa (meno a priezvisko dieťaťa)
narodeného dňa
trvalým bydliskom

Udeľujem
zariadeniu ANIMA – Domov sociálnych služieb, Andreja Kmeťa 2, 071 01 Michalovce

súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom:
•

•
•

spracovania osobných údajov v informačnom systéme, v rámci poskytovania sociálnych
služieb v ANIMA – DSS v Michalovciach podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; (evidencie prijímateľov sociálnej služby
včasnej intervencie v rozsahu, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, druh
pobytu, národnosť a štátna príslušnosť, druh zdravotného postihnutia, ako aj zákonných
zástupcov prijímateľa v rozsahu: meno zákonného zástupcu, priezvisko zákonného zástupcu,
bydlisko, telefonický kontakt, mailový kontakt, rodné číslo a číslo dokladu totožnosti).
posúdenia dôvodu prijímania sociálnej služby včasnej intervencie v rozsahu vyjadrenia
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (vyjadrenie lekára).
získania anamnestických informácií o dieťati a rodine pre potreby porozumenia aktuálnym
potrebám prijímateľa a jeho rodiny.
Rodina/zákonný zástupca ďalej:

•

•

súhlasí/nesúhlasí*, že pre účely hodnotenia a porovnávania progresu rodiny pri poskytovaní
sociálnej služby môže poskytovateľ vyhotovovať videonahrávky, resp. fotografie
dokumentujúce tento progres.
súhlasí/nesúhlasí* so spracovaním, používaním, uchovávaním fotografií z akcií, ktorých sa
zúčastnili. Fotografie budú použité iba pre účely prezentácie služby včasnej intervencie, na

•

•

propagáciu v tlači, na webových a facebookových stránkach ANIMA - DSS podľa zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a súhlasí s likvidáciou
podľa zákona o archivácii.
súhlasí/nesúhlasí* s konzultáciami poskytovateľa sociálnej služby v rámci sieťovania a
spolupráce s ostatnými odborníkmi a inštitúciami, ktorí dieťaťu poskytujú odbornú
starostlivosť a zdravotnú starostlivosť.
súhlasí/nesúhlasí* so spracúvaním osobných údajov v rámci kamerového systému v prípade,
ak sa rodine poskytne ambulantná forma sociálnej služby. (Prevádzkovateľ spracúva osobné
údaje v kamerovom systéme na účely ochrany majetku zariadenia, monitorovania
vnútorných aj vonkajších priestorov a udržiavania poriadku,monitorovanie zamestnancov pre
ochranu zdravia a bezpečnosti, Doba uchovávania osobných údajov obsiahnutých v
záznamoch kamerového systému je určená na 7 dní od vykonania záznamu).

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na
súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti
informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, čiže
písomnou formou.
Som si vedomý/á* toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Som si vedomý/á* svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú
povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Michalovciach, dňa

.........................................................
podpis zákonného zástupcu dieťaťa

________________________________________________________________________________
Vysvetlivky: *hodiace sa podčiarknuť

Čestné prehlásenie prevádzkovateľa
ANIMA - Domov sociálnych služieb, Andreja Kmeťa 2, 071 01 Michalovce (ďalej len
„Prevádzkovateľ“) zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.
Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných
údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať.
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí
uchovávanie databáz obsahujúcich osobné údaje dotknutých osôb počas doby nutnej na ich
archiváciu, poprípade ich likvidáciu.
Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiež chráni
spracúvané osobné údaje pred ich stratou, zmenou, poškodením, zničením, neoprávneným
prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými
neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané bezpečnostné
opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.
V Michalovciach, dňa

.........................................................
podpis prevádzkovateľa

