
MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  1 
Úřad městské části 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
v souvislosti s podáním žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 

 

Městská část Praha 1 zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR. 
 

Já, níže podepsaný/á 
 
Jméno (příp. jména) a příjmení: .……………..……………………………………………………………..……………..……………..………..(uveďte) 
 
 
Datum narození: …………………………………………………………….…………………………………………………………….………………..(uveďte) 
 
 
Trvalý pobyt: …………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………..(uveďte) 
 
(dále jen „Subjekt údajů”) tímto vážně uděluji Městské části Praha 1, Úřadu městské části, se sídlem na adrese Vodičkova 681/18, 
PSČ 115 68, IČO: 0063410, (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu čl. 6 písm. a) GDPR,  
a to za níže uvedených podmínek: 
 
1. Osobní údaje, ke kterým uděluji souhlas a které jsou nedílnou součástí podané žádosti:                                    

       (kroužkujte) 

Vyjádření ošetřujícího lékaře (např. diagnóza a popis zdravotního stavu), zdravotní stav (např. 

fyzický, pohyblivost po bytě a mimo něj, schopnost sebeobsluhy, dieta, psychický stav, rozsah 

zavedené pečovatelské služby)

ANO  /  NE

Ekonomická situace (např. výše důchodu, výše příspěvku na péči a stupeň, výše jiných příjmů, 

přijímání sociálních dávek, přijímání sociálních dávek z důvodu zdravotního postižení), informace o 

dosavadním bydlení (např. osobní vlastnictví/nájem, uživatelé bytu a jejich vztah k žadateli, počet 

spolubydlících osob, patro, výtah, dispozice bytu a jeho velikost, zařízení a údržba bytu, měsíční 

nájem a služby, inkaso, příp. dluhy)

ANO  /  NE

Sociální kontakty (např. rodina a jiné kontakty), charakteristika osobnosti (např. životní povolání, 

rysy osobnosti, osobní zájmy a záliby, domácí zvíře apod.)
ANO  /  NE

OSTATNÍ INFORMACE:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

ANO  /  NE

Jméno (popř. jména) a příjemní, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, státní 

příslušnost, rodinný stav, telefonní kontakt, další kontaktní adresa a telefonní číslo (dle žádosti), 

podpis

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU:

SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ SITUACE:

 
 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:  

 Vedení evidence žádostí. 

 Zjištění a ověření skutečností vztahujících se k finanční a majetkové situaci žadatele, jakož i jeho sociálním  
a zdravotním poměrům. 

 Posouzení a vyhodnocení podkladů o žadateli o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. 

 Projednání žádosti v rámci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále též OSZ), v Pracovní skupině  pro umísťování 
žadatelů do domů s pečovatelskými byty spravovanými Městskou částí Praha 1, v Komisi sociální a v Radě městské 
části Praha 1. 

 Předání osobních údajů zástupci Střediska sociálních služeb v případě schválení žádosti Radou MČ Praha 1. 
 
 



3. Doba zpracování osobních údajů:  

 Osobní údaje, které jsou nedílnou součástí podané žádosti, jsou zpracovávány po dobu evidence žádosti na OSZ. 
Žádosti jsou evidovány do okamžiku vyřízení žádosti nebo do okamžiku zpětvzetí žádosti ze strany žadatele. 
Následně jsou žádosti archivovány v souladu s platným Spisovým řádem úřadu. Po uplynutí nezbytné doby 
archivace jsou osobní údaje společně s žádostí zlikvidovány. 

 
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem v listinné i elektronické podobě.  

 

5. Při zpracování Vašich údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, 

jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů. 

 

6. V případě schválení Vaší žádosti Radou městské části Praha 1 jsou usnesení Rady (obsahující jméno/a, příjmení, rok narození  

a trvalé bydliště) společně s kopií Vaší žádosti předány Oddělením sociální péče a služeb OSZ zástupci zřizované příspěvkové 

organizace Středisko sociálních služeb. Dalším třetím osobám nejsou Vaše osobní údaje předávány. Vaše osobní údaje nejsou 

zveřejňovány. 

 

7. K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které je potřebují využívat při plnění povinností příslušné agendy nebo jimž jsou 

zpřístupněny v souladu s právním důvodem zpracování osobních údajů, a to v nezbytném rozsahu. Zpravidla se jedná  

o pracovníky OSZ, členy Pracovní skupiny pro umísťování žadatelů do domů s pečovatelskými byty spravovanými Městskou 

částí Praha 1, členy Komise sociální a účastníky jednání Rady městské části Praha 1. 

 

8. Beru na vědomí, že podle GDPR mám jako fyzická osoba přiznána určitá práva, z nichž některá mohou být uplatňována  
za určitých podmínek. 
o právo odvolat souhlas ve smyslu Článku 7 GDPR, 
o právo na přístup k Vašim osobním údajům ve smyslu Článku 15 GDPR, 
o právo na opravu nepřesných osobních údajů ve smyslu Článku 16 GDPR, 
o právo na výmaz osobních údajů ve smyslu Článku 17 GDPR, 
o právo na omezení zpracování osobních údajů ve smyslu Článku 18 GDPR, 
o právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve smyslu Článku 21 GDPR, 
o právo podat stížnost u dozorového orgánu ve smyslu Článku 77 GDPR a další práva podle GDPR. 

 
9. Kontaktní údaje správce osobních údajů: 

Městská část Praha 1, Úřad městské části Praha 1, IČ: 0063410, Vodičkova 681/18, 115 68  Praha 1, datová schránka: b4eb2my, 

adresa internetové stránky: www.praha1.cz, adresa e-podatelny: posta@praha1.cz, telefon na ústřednu: (+420) 221 097 111. 

 
Městská část Praha 1 na základě povinnosti uložené jí nařízením GDPR jmenovala pověřence  pro ochranu osobních údajů  
(též DPO), který plní úkoly ve smyslu Článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků, 
žádostí, uplatňování Vašich práv. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost 
Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 
10. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Městská část Praha 1, Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1, datová schránka: b4eb2my, e-mail: 

gdpr@praha1.cz, telefon na ústřednu: (+420) 221 097 111. 

 
11. Aktuální informace o zpracování osobních údajů naleznete na internetových stránkách městské části, tj. www.praha1.cz,  

pod záložkou Úřad, Informace o zpracování osobních údajů. (https://www.praha1.cz/urad/informace-o-zpracovani-osobnich-
udaju/). Listinná podoba Informace o zpracování osobních údajů je též k dispozici na oddělení služeb a informací v přízemí 
hlavní budovy úřadu (Informační kancelář). 
 

12. K výše uvedenému zpracování osobních údajů uděluji svůj vážný a výslovný souhlas. Beru na vědomí, že souhlas mohu vzít 
kdykoliv zpět (odvolat). 

 
13. Prohlašuji, že jsem byl/a Správcem řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů a že výše uvedené osobní údaje  

a osobní údaje uvedené v žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou jsou přesné a pravdivé a jsou Správci 
poskytovány rozhodně a dobrovolně. 

 
 
 
V ……………..…………………  dne ………………..……………  Podpis  …………………………….….…………………………………………………… 

mailto:gdpr@praha1.cz

