INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dětské centrum Ostrůvek je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je
Olomoucký kraj. Předmětem činnosti organizace je:
 Poskytování zdravotních služeb a zaopatření v dětském domově pro děti
do 3 let věku, a to dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat
v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a
ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně
postiženým v souladu s § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
 Poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování:
a) v oborech praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální
medicína, klinický psycholog, fyzioterapeut, všeobecná sestra a dětská
sestra, řidič dopravy nemocných a raněných, a to ve formě ambulantní péče,
b) v oborech klinický psycholog, fyzioterapeut, všeobecná sestra a dětská
sestra, a to ve formě ambulantní péče stacionární,
c) v oborech dětské lékařství, všeobecná sestra a dětská sestra (druh péče:
ošetřovatelská péče), a to ve formě lůžková péče následná,
 Poskytování sociálně-právní ochrany na základě a v rozsahu rozhodnutí o
pověření k výkonu takové činnosti podle § 48 a souvisejících zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně
zřizování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 a následujících
téhož zákona,
 Zajišťování činností vyplývajících z § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pro orgány obcí,
krajský úřad a pověřené osoby, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské
péče,
 Hostinská činnost, služby v rámci hostinské činnosti budou poskytovány pouze
klientům, kterým Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, bude
poskytovat jiné zdravotní služby nebo služby v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Dětské centrum Ostrůvek zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Dětské centrum Ostrůvek je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává
zejména za účelem:
 poskytování a zajištění zdravotní péče,
 vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám,
 poskytování sociálně-právní ochrany dětí
Kontaktní adresa správce:
Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace
Adresa: U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc
IČ: 00849197
Telefon: +420 585 434 935
E-mail: sekretariat@dc-ostruvek.cz
ID datové schránky: 6rmk7mw
Dětské centrum Ostrůvek na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením
jmenovala pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, která plní úkoly dle článku 39
obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků
nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřenkyně pro ochranu osobních údajů:
Adresa: U Dětského Domova 269, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 776 743 337
E-mail: krupickova@dc-ostruvek.cz
ID datové schránky: 6rmk7mw
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě
právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v rámci které jsou
shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje, informace o Vašem
zdravotním stavu a průběhu poskytovaných zdravotnických služeb, anamnestické
údaje a další rozhodné údaje nezbytné pro poskytnutí konkrétní zdravotnické služby
(dle charakteru poskytované služby) a též na základě právní povinnosti vyplývající ze
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále
zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný,
konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich
osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti
udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních 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.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální
pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány
nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem,
vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim
osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést
námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další
práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřenkyně pro ochranu osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním
Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních
údajů.

V Olomouci 25. 5. 2018

Ing. Marie Fickerová, MBA
ředitelka
Dětského centra Ostrůvek

