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GDPR v Týdenním stacionáři Dobromysl
Jako poskytovatelé sociální služby si uvědomujeme, že uživatelé patří mezi nejohroženější skupinu
osob z hlediska respektu k jejich lidským a občanským právům a oprávněných zájmům. Dbáme na
to, aby při poskytování služby nedocházelo k situacím, kdy se uživatelé budou chtít vzdávat
některých svých nezadatelných práv a tím prohlubovat svojí nepříznivou sociální situaci. Jsme si
vědomi toho, že uživatele TSD je potřeba z hlediska jejich práv chránit a přispívat k naplňování
jejich práv.
Jako možný zdroj neoprávněných zásahů do práv uživatelů v TSD je třeba považovat dokumentaci
o poskytování sociální služby, a to z hlediska narušení nebo i dokonce porušení ochrany jejich
osobních a citlivých údajů.
V TSD je dokumentace chápána jako soubor všech písemností, které jsou ve vztahu k poskytované
sociální službě, tzn. komu je služba poskytována, v jakém rozsahu a jakým způsobem. V TSD
používáme záznamy v písemné a elektronické podobě. Všechny tyto záznamy pojednávají o
konkrétních osobách, které jsou ve vztahu k TSD a obsahují osobní či citlivé údaje:
Rodné číslo
Datum narození
Kontakt na rodinné příslušníky
Adresa bydliště uživatele
Telefonní kontakt
Lékařský posudek
Rodinný stav
Dokumentace vedená v týdenním stacionáři a stanovení osob, kterým je povoleno
do ní nahlížet:
V TSD nakládáme s níže uvedenými druhy dokumentací, která obsahuje osobní a citlivá data
uživatelů. Z této skutečnosti vyplývá, že všichni pracovníci, kteří se s daty uživatelů seznamují, jsou
vázáni mlčenlivostí, a to i po skončení pracovního poměru v organizaci. Toto nařízení zaměstnanci
stvrzují při nástupu do pracovního poměru v TSD svými podpisy.
Uživatel má právo nahlížet do veškerých dokumentů, které se týkají jeho osoby, výjimečně může
být soudem stanoveno omezení k nahlédnutí uživatele do rozsudku s ohledem na jeho zdravotní
stav. V takovém případě lze uživateli umožnit nahlédnutí pouze do výrokové části rozsudku.
Dokumentace vedená v elektronické podobě
Dokumentace vedená v elektronické podobě pověřenými pracovníky se řídí pevně typem
konkrétního PC programu.
V TSD je elektronicky veden tento typ dokumentace:
Smlouvy o poskytování sociální služby
Individuální plány uživatelů
Vyúčtování pobytu
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Metodika – standardy kvality, pracovní postupy
Zálohování na přenosných médiích není v TSD prováděno. S el. dokumenty kromě pověřených
pracovníků může přijít do styku i externí pracovník pro správu webové sítě. Tento je vázán
mlčenlivostí, stejně tak pověřené osoby. Osobní údaje jsou zasílány z TSD elektronicky pouze pro
potřeby zpracování účetní a personální agendy externím pracovníkem, který je povinně vázán
mlčenlivostí.
Prohlášení organizace o ochraně osobních údajů
(ve smyslu §18 odst. 1 zákona č. 101/ 2000 Sb.o ochraně osobních údajů)
Zaručujeme plnou ochranu osobních údajů před zneužitím. Osobní údaje v organizaci zpracovávají
výhradně pověření zaměstnanci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu zákona a
vnitřních předpisů organizace.
Veškeré osobní údaje žadatelů, uživatelů služeb (rodičů, zákonných zástupců těchto osob) a
poskytovatelů služeb (zaměstnanců, dobrovolníků) jsou organizací shromažďovány,
zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. v
platném znění nebo v souladu s právy a povinnostmi, které organizaci vyplývají dle
zvláštního zákona (Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. ze dne 14. 3. 2006 v platném
znění). S účinností od 25. 5. 2018 nabývá platnosti nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv.
GDPR směrnice.

Aktualizace vedení TSD květen 2020
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