Informace o zpracovávaných osobních údajích
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
Sociální služby města Jičína
Hofmanova 574, 506 01 Jičín
Tel.: 493 54 62 11
IČO: 77888167
Elektronická adresa: ssmj@ssmj.cz
ID datové schránky: vjkk7yv

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Martin Hlava, zaměstnanec města Jičín zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18, tel.:
493545110, mobil: 737269884, e-mail: poverenec@mujicin.cz

Aktualizováno dne: 22.02.2019
Úsek
5

Účel zpracování

Zákonnost
zpracování

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců údajů

Zdroje osob.údajů

Doba uchování údajů

Odbor ekonomický
Mzdy zaměstnanců SSMJ, zákonná povinnost:
z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
z.č. 586/1992 Sb., daň z příjmu,
z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
z.č. 187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění,
z.č. 48/1997 Sb, o veřejném zdravotním pojištění,
z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
280/2009 daňový řád
128/2000 zákon o obcích
155/1995 o důchodovém pojištění
592/1992 o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
117/1995 o státní sociální podpoře
589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a
….zaměstnanost
99/1963 občanský soudní řád
182/2006 insolvenční zákon
251/2005 o inspekci práce
285/2000 o ochraně veřejného zdraví
373/2011 o specifických zdravotních službách

Plnění právní
povinnosti

Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa
trvalého bydliště, doručovací adresa, u daňových
rezidentů doklad prokazující totožnost, údaje o
vyživovaných osobách žijících ve společně hospodařící
domácnosti (dále SHD) a osobách žijících ve SHD,
Zaměstnanci, FO spojené s
údaje o dosažených příjmech, údaje o zdravotním stavu,
činností SSMJ
o trestních deliktech, o pravomocném odsouzení,
usnesení správních orgánů a soudů, o dosaženém
vzdělání, o osvědčení, o zdravotní pojišťovně, o výplatě
(č. bankovního účtu pro zasílání výplaty), další údaje
vyplývající ze zákona.

SSMJ, Finanční úřad, zdravotní
pojišťovny, Správa sociálního
Od subjektu údajů
zabezpečení, Úřad práce a další
subjekty vyplývající ze zákona

Zpracování závazků SSMJ nebo přijatých plateb - jednotlivé
faktury, objednávky a smlouvy

Plnění
smlouvy

Adresní, identifikační

FO a PO

SSMJ

Od subjektu údajů, fyzické osoby
zastupující FO nebo PO

dle SSŘ

Žádosti o dotace, uzavírání darovacích smluv

Plnění
smlouvy

Adresní, identifikační

FO a PO

SSMJ

Od subjektu údajů

dle SSŘ

Adresní, identifikační, finanční částka

změstnanec

SSMJ

Exekuční příkazce

dle SSŘ

SSMJ

Od subjektů, od jiného správce

dle SSŘ

Provádění exekučních příkazů, exekuční řád č. 120/2001 SB., Plnění právní
správní řád č. 500/2004 Sb., daňový řád č. 280/2009 Sb.
povinnosti
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Kategorie osobních/citlivých údajů

Vymáhání pohledávek, z.č.280/2009 Sb., daňový řád

Plnění právní
povinnosti

Adresní, identifikační

Dlužníci

Pracovně právní vztahy - vedení personální a mzdové
agendy, z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Plnění právní
povinnosti

Adresní, identifikační, citlivé: zdravotní stav, trestná
činnost

Oprávnění zaměstnanci SSMJ,
případně další příjemci: orgány
Zaměstnanec, FO spojené
státní správy, soudní exekutoři, Od subjektu údajů
s činností SSMJ
advokáti, soudy, zdravotní
pojišťovny, policie ČR

dle SSŘ

dle SSŘ

Úsek
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Účel zpracování

Zákonnost
zpracování

Kategorie osobních/citlivých údajů

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců údajů

Zdroje osob.údajů

Doba uchování údajů

Vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., výběrová řízení

jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození
zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého
pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana, datum a podpis zájemce. Dále životopis, ve
Plnění právní kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a Občan ČR, cizí státní
povinnosti,
o odborných znalostech a dovednostech týkajících,
občan, zaměstnanec,
plnění smlouvy výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; uchazeč
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Oprávnění zaměstnanci SSMJ,
členové výběrové komise,
Od subjektu údajů
případně další zákonem
stanovení příjemci

dle Spisového a
skartačního řádu

Zpacování nevyžádaných nabídek zájemců o zaměstnání

Na základě
souhlasu
zájemců

údaje poskytnuté zájemcem (zejména adresní a
identifikační údaje)

zájemce o zaměstnání

SSMJ

Od subjektu údajů

2 roky

Fotografie a videa zaměstnanců na vnitřních nástěnkách,
www stránkách

souhlas
zaměstnance

fotografie, videa uživatele

Zaměstnanec

SSMJ, Expres Pardubice
(poskytovatel, Facebook

zaměstnanec

dle SSŘ

Zveřejňování smluv v registru

Zákonná
povinnost

Adresní, identifikační

FO

registr smluv

FO uzavirající smlouvu

dle registru smluv

Řízení spojená s náhradami škod zaměstnanců, veřejný
zájem - ochrana majetku SSMJ, spoluúčast na pojištění

Veřejný zájem Adresní, identifikační

Zaměstnanec

SSMJ

Od subjektu údajů

dle SSŘ

Od subjektu údajů

dle SSŘ

SSMJ

Od subjektu údajů

dle SSŘ

SSMJ

Od subjektu údajů

dle SSŘ

FO, PO

SSMJ

Od subjektu údajů

dle SSŘ

Od subjektu údajů

dle SSŘ

Ředitel

Dohody o tel.číslech podnikové sítě T-Mobile, plnění smlouvy Plnění
o poskytování tarifu
smlouvy

Adresní, identifikační

Evidence docházky Cygnus - zákoník práce 262/2006

Plnění právní
povinnosti,
souhlas k
otisku prstu

Škodní komise, veřejný zájem na kontrole hospodaření s
veřejnými prostředky

Veřejný zájem Adresní, identifikační

Nájemní smlouvy
BOZP-evidence úrazů, z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zálohy e-mailů + dokumentů zaměstnanců na \\backup
(Nařízení 679/2016, čl. 32 c)
Darovací smlouvy
Smlouvy o dobrovolnictví

zaměstnanci SSMJ a osoby
SSMJ, T-Mobile
jim blízké

Adresní, identifikační, otisk prstu (souhlas zaměstnance) zaměstnanci SSMJ

Zaměstnanec

Plnění
smlouvy
Plnění právní
povinnosti
Plnění právní
povinnosti
Plnění
smlouvy
Plnění
smlouvy

Adresní, identifikační, citlivé: zdravotní stav

Zaměstnanec

SSMJ, zdravotní pojišťovny,
inspektorát BOZP

Adresní, identifikační

zaměstnanci SSMJ

SSMJ

Z PC subjektu údajů

dle SSŘ

Adresní, identifikační

dárce

SSMJ

od dárce

dle SSŘ

Adresní, identifikační

dobrovolník

SSMJ

od dobrovolníka

dle SSŘ

Plnění
smlouvy

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonický
kontakt, údaje o sociálních dovednostech a
kompetencích, údaje o příspěvku na péči, kontakt na žadatel o službu domova
blízké osoby, údaje o zákonném zástupci, vyjádření pro seniory
lékaře o zdravotním stavu žadatele pro přijetí do
domova pro seniory

SSMJ

od žadatelů o službu, od zákonného
zástpce, od lékařů

dle SSŘ

Adresní, identifikační

Domov pro seniory
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Žádost o službu dle zákona č. 108/2006 Sb.

Úsek

Účel zpracování

Zákonnost
zpracování

Kategorie osobních/citlivých údajů

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců údajů

Zdroje osob.údajů

Doba uchování údajů

Plnění
smlouvy

Údaje o soběstačnosti žadatele

žadatel o službu domova
pro seniory

SSMJ

od žadatelů o službu, od zákonného
zástpce, od osob blízkých, od
sociálních pracovníků poskytovatelů
jiných služeb, od lékařů

Smlouva s žadatelem dle zákona č. 108/2006 Sb.

Plnění
smlouvy

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonický
kontakt, údaje o sociálních dovednostech a
kompetencích, údaje o příspěvku na péči, kontakt na žadatel o službu domova
blízké osoby, údaje o zákonném zástupci, vyjádření pro seniory
lékaře o zdravotním stavu žadatele pro přijetí do
domova pro seniory, potvrzení o výši příjmu

SSMJ

od žadatelů o službu, od zákonného
zástpce

dle SSŘ

Vykazování ošetřovatelské péče dle zákona č. 108/2006 Sb.

dle zákona

SSMJ, zdravotní pojišťovny

uživatel, zákonný zástupce uživatele

dle SSŘ

SSMJ

uživatel, osoby blízké,
zástupce uživatele

dle SSŘ

Sociální šetření dle zákona č. 108/2006 Sb.

Poskytování individuální služby uživateli
Poskytování ošetřovatelské péče

Vyřízení pozůstalosti - občan
Fotografie a videa uživatelů na vnitřních nástěnkách, www
stránkách
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí dle zákona č. 108/2006 Sb.

dle zákona č.
108/2006 Sb.
Plnění
zákonné
povinnosti
Plnění
zákonné
povinnosti
souhlas
uživatele
Plnění
zákonné
povinnosti

rodné číslo, zdravotní pojišťovna, praktický a odborní
uživatel
lékaři,
údaje pro individání poskytování služby, individuální
uživatel
plánování služby

zákonný

dle SSŘ

výpis ze zdravotnické dokumentace

uživatel

SSMJ - oprávnění zaměstnanci lékaři

dle SSŘ

jméno příjmení, datum narození a číslo občanského
průkazu dědice, soupis pozůstalosti

dědic

SSMJ

usnesení soudu

dle SSŘ

fotografie, videa uživatele

uživatel

SSMJ, Expres Pardubice
(poskytovatel, Facebook

uživatel

dle SSŘ

Osobní údaje související s osobními záležitostmi

uživatel

SSMJ, související FO a PO

uživatel

dle SSŘ

SSMJ

od žadatelů o službu, od zákonného
zástpce, od lékařů

dle SSŘ

žadatel o službu
Chráněného bydlení

SSMJ

od žadatelů o službu, od zákonného
zástpce, od osob blízkých, od
sociálních pracovníků poskytovatelů
jiných služeb, od lékařů

dle SSŘ

SSMJ

od žadatelů o službu, od zákonného
zástpce

dle SSŘ

SSMJ

uživatel, osoby blízké,
zástupce uživatele

dle SSŘ

Chráněné bydlení

Žádost o službu dle zákona č. 108/2006 Sb.

Plnění
smlouvy

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonický
kontakt, údaje o sociálních dovednostech a
kompetencích, údaje o příspěvku na péči, kontakt na žadatel o službu
blízké osoby, údaje o zákonném zástupci, vyjádření Chráněného bydlení
lékaře o zdravotním stavu žadatele pro přijetí do
domova pro seniory

Sociální šetření dle zákona č. 108/2006 Sb.

Plnění
smlouvy

Údaje o soběstačnosti žadatele

Smlouva s žadatelem dle zákona č. 108/2006 Sb.

Plnění
smlouvy

Poskytování individuální služby uživateli
Vyřízení pozůstalosti - občan
Fotografie a videa uživatelů na vnitřních nástěnkách, www
stránkách
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí dle zákona č. 108/2006 Sb.
Dohoda o hospodaření s financemi
Pečovatelská služba

dle zákona č.
108/2006 Sb.
Plnění
zákonné
povinnosti
souhlas
uživatele
Plnění
zákonné
povinnosti
Plnění
smlouvy

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonický
kontakt, údaje o sociálních dovednostech a
kompetencích, údaje o příspěvku na péči, kontakt na žadatel o službu domova
blízké osoby, údaje o zákonném zástupci, vyjádření pro seniory
lékaře o zdravotním stavu žadatele pro přijetí do
chráněného bydlení, potvrzení o výši příjmu
údaje pro individání poskytování služby, individuální
uživatel
plánování služby

zákonný

jméno příjmení, datum narození a číslo občanského
průkazu dědice, soupis pozůstalosti

dědic

SSMJ

usnesení soudu

dle SSŘ

fotografie, videa uživatele

uživatel

SSMJ, Expres Pardubice
(poskytovatel, Facebook

uživatel

dle SSŘ

Osobní údaje související s osobními záležitostmi

uživatel

SSMJ, související FO a PO

uživatel

dle SSŘ

Identifikační údaje, finanční údaje

uživatel

SSMJ

uživatel, zákonný zástupce uživatele

dle SSŘ

Úsek

Účel zpracování

Zákonnost
zpracování

Kategorie osobních/citlivých údajů

Kategorie subjektu údajů

Žádost o službu dle zákona č. 108/2006 Sb.

Plnění
smlouvy

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonický
kontakt, údaje o sociálních dovednostech a žadatel o službu
kompetencích, údaje o stupni příspěvku na péči, kontakt pečovatelské služby
na blízké osoby, údaje o zákonném zástupci

Sociální šetření dle zákona č. 108/2006 Sb.

Plnění
smlouvy

Údaje o soběstačnosti žadatele

žadatel o službu
pečovatelské služby

Smlouva s žadatelem dle zákona č. 108/2006 Sb.

Plnění
smlouvy

Kategorie příjemců údajů

Zdroje osob.údajů

Doba uchování údajů

od žadatelů o službu, od zákonného
zástpce, od lékařů

dle SSŘ

SSMJ

od žadatelů o službu, od zákonného
zástpce, od osob blízkých, od
sociálních pracovníků poskytovatelů
jiných služeb, od lékařů

dle SSŘ

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonický
kontakt, údaje o sociálních dovednostech a žadatel o službu
kompetencích, kontakt na blízké osoby, údaje o pečovatelské služby
zákonném zástupci

SSMJ

od žadatelů o službu, od zákonného
zástpce

dle SSŘ

údaje pro individání poskytování služby, individuální
plánování služby

uživatel

SSMJ

uživatel, osoby blízké,
zástupce uživatele

dle SSŘ

fotografie, videa uživatele

uživatel

SSMJ, Expres Pardubice
(poskytovatel, Facebook)

uživatel

dle SSŘ

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí dle zákona č. 108/2006 Sb.

Plnění
zákonné
povinnosti

Osobní údaje související s osobními záležitostmi

uživatel

SSMJ, související FO a PO

uživatel

dle SSŘ

Žádost o službu dle zákona č. 108/2006 Sb.

Plnění
smlouvy

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonický
kontakt, údaje o sociálních dovednostech a žadatel o službu denního
kompetencích, údaje o stupni příspěvku na péči, kontakt stacionáře
na blízké osoby, údaje o zákonném zástupci

SSMJ

od žadatelů o službu, od zákonného
zástpce, od lékařů

dle SSŘ

Sociální šetření dle zákona č. 108/2006 Sb.

Plnění
smlouvy

Údaje o soběstačnosti žadatele

žadatel o službu denního
stacionáře

SSMJ

od žadatelů o službu, od zákonného
zástpce, od osob blízkých, od
sociálních pracovníků poskytovatelů
jiných služeb, od lékařů

dle SSŘ

Smlouva s žadatelem dle zákona č. 108/2006 Sb.

Plnění
smlouvy

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonický
kontakt, údaje o sociálních dovednostech a žadatel o službu denního
kompetencích, kontakt na blízké osoby, údaje o stacionáře
zákonném zástupci

SSMJ

od žadatelů o službu, od zákonného
zástpce

dle SSŘ

Poskytování individuální služby uživateli

dle zákona č.
108/2006 Sb.

údaje pro individání poskytování služby, individuální
plánování služby

uživatel

SSMJ

uživatel, osoby blízké,
zástupce uživatele

dle SSŘ

fotografie, videa uživatele

uživatel

SSMJ, Expres Pardubice
(poskytovatel, Facebook

uživatel

dle SSŘ

Osobní údaje související s osobními záležitostmi

uživatel

SSMJ, související FO a PO

uživatel

dle SSŘ

Poskytování individuální služby uživateli
Fotografie a videa uživatelů na vnitřních nástěnkách, www
stránkách

dle zákona č.
108/2006 Sb.
souhlas
uživatele

SSMJ

zákonný

Denní stacionář
Domovinka

Fotografie a videa uživatelů na vnitřních nástěnkách, www
stránkách
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí dle zákona č. 108/2006 Sb.

souhlas
uživatele
Plnění
zákonné
povinnosti

zákonný

Úsek

Účel zpracování

Zákonnost
zpracování

Kategorie osobních/citlivých údajů

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců údajů

Zdroje osob.údajů

Doba uchování údajů

Noclehárna
Žádost o službu dle zákona č. 108/2006 Sb.

Plnění
smlouvy

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonický
žadatel o službu
kontakt, údaje o sociálních dovednostech a
Noclehárna
kompetencích

SSMJ

Sociální šetření dle zákona č. 108/2006 Sb.

Plnění
smlouvy

Údaje o soběstačnosti žadatele

žadatel o službu
Noclehárna

SSMJ

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození

žadatel o službu
Noclehárna

SSMJ

údaje pro individání poskytování služby, individuální
plánování služby

uživatel

SSMJ

fotografie, videa uživatele

uživatel

SSMJ, Expres Pardubice
(poskytovatel, Facebook

uživatel

dle SSŘ

Osobní údaje související s osobními záležitostmi

uživatel

SSMJ, související FO a PO

uživatel

dle SSŘ

Smlouva s žadatelem dle zákona č. 108/2006 Sb.
Poskytování individuální služby uživateli
Fotografie a videa uživatelů na vnitřních nástěnkách, www
stránkách
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí dle zákona č. 108/2006 Sb.
Použité zkratky:

FO - fyzická osoba
PO - pránická osoba
SSŘ - Spisový a skartační řád
SSMJ - Sociální služby města Jičína

Plnění
smlouvy
dle zákona č.
108/2006 Sb.
souhlas
uživatele
Plnění
zákonné
povinnosti

od žadatelů o službu, od zákonného
zástpce, od lékařů

dle SSŘ

od žadatelů o službu, od zákonného
zástpce, od osob blízkých, od
dle SSŘ
sociálních pracovníků poskytovatelů
jiných služeb, od lékařů
od žadatelů o službu, od zákonného
dle SSŘ
zástpce
uživatel, osoby blízké, zákonný
dle SSŘ
zástupce uživatele

