
Činnosti                                                                                                                          
1. Evidence zaměstnanec
2. Evidence uchazeče o zaměstnání
3. BOZP
4.školení pracovníků v sociálních službách a ostatní 
5.hmotná odpovědnost

Osobní údaje                                                                             Subjekt údajů Účel zpracování (právní 
titul )

Datový zdroj

Popis 
bezpečnostních a 

organizačních 
opatření

Kategorie příjemců 
(včetně zahraničních 

subjektů)

Informace  o 
případném 

předání do třetí 
země

Plánovaná lhůta pro výmaz 

Databáze Elektronická Finační úřad

Software Mechanická VZP

Externí úložiště VOZP

Listina ČPZP

Osobní spis OZP

ZPMV

Soud

Databáze Elektronická Finační úřad

Software Mechanická VZP

Externí úložiště VOZP

Listina ČPZP

Osobní spis OZP

ZPMV

Soud

Databáze Elektronická Finační úřad

Software Mechanická VZP

Externí úložiště VOZP

Listina ČPZP

Osobní spis OZP

ZPMV

Soud

Doklad o vzdělání Listina Mechanická Krajský úřad

Místo narození Listina Mechanická

Zaměstnanec Plnění právní povin.

Zaměstnanec Plnění právní povin.

1. Evidence zaměstnanec

Jméno a příjmení Zaměstnanec Plnění právní povin.

NE
dle platného skartačního řádu 

organizace

Adresa ( bydliště ) Zaměstnanec Plnění právní povin.

Rodné číslo

SPRÁVCE Domov pro osoby se zdravotním postižením 
"PATA" v Hazlově, p.o.

IČO:  71175318
Jméno  a kontaktní údaje Daniel Lindenberg - ředitel  tel:734516053



Doklad o zdravotním stavu (vstupní prohlídka) Listina Mechanická IBP

Výpis z rejstříku trestu
Číslo bankovního účtu Listina Elektronická

Kod zdravotní pojišťovny zaměstnance Listina Elektronická

Rodný list dětí při žádosti o uplatnění daňového bonusu Listina Mechanická Finační úřad

Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče Listina Mechanická Finační úřad

Potvrzení o zaplaceném životním pojištění Listina Mechanická Finační úřad

Potvrzení o zaplaceném penzijním  pojištění Listina Mechanická Finační úřad

Hypoteční smlouva - potvrzení o zaplacení úroku z úvěru Listina Mechanická Finační úřad

Výpis z katastru nemovotostí Listina Mechanická Finační úřad

Telefon - kontakt Souhlas subjektu údajů Listina Mechanická

E-mail - kontakt Souhlas subjektu údajů Listina Mechanická

Usnesení soudu, exekuční příkaz Listina Mechanická Exekuoři

Rozhodnutíb soudu o insolvenci Listina Mechanická Exekuoři

Subjekt údajů Účel zpracování (právní 
titul )

Datový zdroj

Popis 
bezpečnostních a 

organizačních 
opatření

Kategorie příjemců 
(včetně zahraničních 

subjektů)

Informace  o 
případném 

předání do třetí 
země

Plánovaná lhůta pro výmaz 

Osobní údaje                                                                             

Jméno a příjmení
Rodné příjmení
datum narození
Rodné číslo
Adresa ( bydliště )
Telefon - kontakt

E-mail - kontakt
tejstřík trestu
Doklad o vzdělání

po dobu příjmacího ř.

ne
dle platného skartačního řádu 

organizace

Plnění právní povin.

2. Evidence  uchazeče o zaměstnání

Uchazeč Souhlas subjektu údajů Listina Mechanická NE

  

Zaměstnanec

Plnění právní povin.

    



Subjekt údajů Účel zpracování (právní 
titul )

Datový zdroj

Popis 
bezpečnostních a 

organizačních 
opatření

Kategorie příjemců 
(včetně zahraničních 

subjektů)

Informace  o 
případném 

předání do třetí 
země

Plánovaná lhůta pro výmaz 

Osobní údaje                                                                             

Jméno a příjmení
datum narození

Subjekt údajů Účel zpracování (právní 
titul )

Datový zdroj

Popis 
bezpečnostních a 

organizačních 
opatření

Kategorie příjemců 
(včetně zahraničních 

subjektů)

Informace  o 
případném 

předání do třetí 
země

Plánovaná lhůta pro výmaz 

Osobní údaje                                                                             

Jméno a příjmení
datum narození

Osobní údaje                                                                             

Jméno a příjmení
datum narození
Adresa ( bydliště )

5.hmotná odpovědnost

Zaměstnanec Oprávněný zájem Listina Mechanická NE
dle platného skartačního řádu 

organizace

4.školení pracovníků v sociálních službách a ostatní školení
Zaměstnanec Oprávněný zájem Listina Mechanická Krajský úřad NE

dle platného skartačního řádu 
organizace

3. BOZP    
Zaměstnanec Plnění právní povin. Listina Mechanická IBP NE

dle platného skartačního řádu 
organizace



Činnosti                                                                  
1. Evidence klienta - pobyt

2. Jednání se zájemcem o službu
3. Ekonomika klient

5. Evidence dítě - pobyt

Osobní údaje                                                                             Subjekt údajů Účel zpracování 
(právní titul )

Datový zdroj Popis bezpečnostních a 
organizačních opatření

Kategorie 
příjemců (včetně 

zahraničních 
subjektů)

Informace  o 
případném 

předání do třetí 
země

Plánovaná lhůta pro 
výmaz 

Jméno a příjmení Plnění právní povin.

Adresa ( bydliště ) Plnění právní povin.

Rodné číslo Plnění právní povin.

Datum narození Plnění právní povin.

Zdravotní stav Plnění právní povin.

Rodinný stav Plnění právní povin.

Místo narození Plnění právní povin.

Předchozí bydliště Plnění právní povin.

Jméno a příjmení – opatrovníka Plnění právní povin.

Adresa ( bydliště ) - opatrovníka Plnění právní povin.

Datum narození - opatrovníka Plnění právní povin.

Telefon – opatrovníka Souhlas subjektu údajů

Email – opatrovníka Souhlas subjektu údajů

Příjmení a jméno osoby blízká a jiné Souhlas subjektu údajů

Bydliště osoby blízké a jiné Souhlas subjektu údajů

Telefon osoba blízká a jiné Souhlas subjektu údajů

Jméno a příjmení ošetřujícího lékaře Ošetřující lékař Oprávněný zájem

Telefon na ošetřujícího lékaře Ošetřující lékař Oprávněný zájem

1. Evidence klienta – pobyt 

Klient 

databáze a listiná 
podoba

Elektron. a mechanická

ČSSZ, Zdravotní 
pojišťovny, Úřad 
práce ČR, Školská 

zařízení, 
Opatrovnické 

soudy, OSPOD, 
UMPOD

NE

dle skatračního řádu v 
organizaci

Opatrovník

po ukončení pobytu 
klienta

Osoba blízká 

SPRÁVCE Domov pro osoby se zdravotním 
postižením "PATA" v Hazlově, p.o.

IČO:  71175318

4. Evidence klienta – zdravotní dokumentace - ošetřovatelské plány Jméno  a kontaktní údaje 
správce

Daniel Lindenberg - ředitel  
tel:734516053



Osobní údaje                                                                             Subjekt údajů Účel zpracování 
(právní titul )

Datový zdroj Popis bezpečnostních a 
organizačních opatření

Kategorie 
příjemců (včetně 

zahraničních 
subjektů)

Informace  o 
případném 

předání do třetí 
země

Plánovaná lhůta pro 
výmaz 

Jméno a příjmení
Adresa ( bydliště )
Rok narození
Státní příslušnost
Zdravotní pojišťovna
Telefon
Jméno a příjmení ošetřujícího lékaře
Zdravotní stav
Jméno a příjmení – opatrovníka
Adresa ( bydliště ) - opatrovníka
Datum narození - opatrovníka
Telefon – opatrovníka
Email – opatrovníka
Příjmení a jméno osoby blízká a jiné
Telefon osoba blízká a jiné
Vztah osoby blízké
Výše příspěvku na péči
Rodinný stav

2. Jednání se zájemcem o službu ( sociální šetření )

Klient Oprávněný zájem Listina, databáze

Mechanická a 
elektronická

NE platný skartační řád

Mechanická

Mechanická a 
elektronická



Osobní údaje                                                                             Subjekt údajů Účel zpracování 
(právní titul )

Datový zdroj Popis bezpečnostních a 
organizačních opatření

Kategorie 
příjemců (včetně 

zahraničních 
subjektů)

Informace  o 
případném 

předání do třetí 
země

Plánovaná lhůta pro 
výmaz 

Jméno a příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Bydliště
Bankovní účet
Výše příspěvku na péči

Číslo OP Souhlas subjektu údajů

Příjmy klienta Plnění právní povin.
dle skatračního řádu v 

organizaci

Osobní údaje                                                                             Subjekt údajů Účel zpracování 
(právní titul )

Datový zdroj Popis bezpečnostních a 
organizačních opatření

Kategorie 
příjemců (včetně 

zahraničních 
subjektů)

Informace  o 
případném 

předání do třetí 
země

Plánovaná lhůta pro 
výmaz 

Jméno a příjmení
Adresa ( bydliště )
Datum narození
Místo narození
Statní příslušnost
Rodné číslo
Pohlaví
Jméno a příjmení otec
Datum narození otec
Místo narození - okres a stát otec
Rodné číslo otec
Jméno a příjmení matka

5. Evidence dítě – pobyt

Dítě

Plnění právní povin.
Listina, 

databáze
Mechanická a 
elektronická

ČSSZ, 
Zdravotní 

pojišťovny, 
Úřad práce ČR, 

Školská 
zařízení, 

Opatrovnické 
soudy, OSPOD, 

UMPOD

NE
dle platného 

skartačního řádu 
organizace

Rodiče

3. ekonomika klient

Klient 

Plnění právní povin.

Listina, databáze Elektronická NE

dle skatračního řádu v 
organizaci



Datum narození matka
Místo narození - okres a stát matka
Rodné číslo matka Dítě
Zdravotní stav dítě
Jméno a příjmení ošetřujícího lékaře Lékař Oprávněný zájem
Jméno a příjmení – poručník
Adresa ( bydliště ) - poručník
Datum narození - poručník
Příjmení a jméno osoby blízká a jiné
Adresa osoby blízké a jiné
Telefon osoba blízká a jiné
Výše příspěvku na péči
Výše přídavku na dítě

Osobní údaje                                                                             Subjekt údajů Účel zpracování 
(právní titul )

Datový zdroj Popis bezpečnostních a 
organizačních opatření

Kategorie 
příjemců (včetně 

zahraničních 
subjektů)

Informace  o 
případném 

předání do třetí 
země

Plánovaná lhůta pro 
výmaz 

Jméno a příjmení
Adresa ( bydliště )
Rodné číslo
Datum narození
Zdravotní stav - diagnóza
Kod zdravotné pojišťovny
Jméno a příjmení ošetřujícího lékaře lekář
Anamnéza zdravotního stavu
Barthelův index
Neuromentální index
Hodnocení rizika pádů
Jméno a příjmení – opatrovníka
Telefon – opatrovníka

Opatrovník

4. Evidence klienta – zdravotní dokumentace - ošetřovatelské plány

Klient Plnění právní povin.

databáze a listiná 
podoba

Elektron. a mechanická
zdravotní 
pojišťovny

NE
dle platného 

skartačního řádu 
organizace

Oprávněný zájem
Klient 

dle platného 
skartačního řádu 

organizace
Poručník

Plnění právní povin.

Osoba blízká 

Dítě Oprávněný zájem

Rodiče
Plnění právní povin.

Listina, 
databáze

Mechanická a 
elektronická

ČSSZ, 
Zdravotní 

pojišťovny, 
Úřad práce ČR, 

Školská 
zařízení, 

Opatrovnické 
soudy, OSPOD, 

UMPOD

NE



Činnosti                                                                                                           

   1. Ekonomika OSVČ

Osobní údaje                                                                             Subjekt údajů Účel zpracování 
(právní titul )

Datový zdroj Popis bezpečnostních a 
organizačních opatření

Kategorie 
příjemců (včetně 

zahraničních 
subjektů)

Informace  o 
případném 

předání do třetí 
země

Plánovaná lhůta pro 
výmaz 

Plnění smlouvy

Plnění právní povin.

Plnění smlouvy

Plnění právní povin.

Plnění smlouvy

Plnění právní povin.Adresa 
Dodavatel OSVČ

1. ekonomika OSVČ

Jméno a příjmení Dodavatel OSVČ

Listina, databáze Mechanická, elektronická
Finanční úřad, 
Odbor soc.KK

NE
dle archivačního a 

spisového řáduDIČ
Dodavatel OSVČ

SPRÁVCE Domov pro osoby se zdravotním 
postižením "PATA" v Hazlově, p.o.

IČO:  71175318
Jméno  a kontaktní údaje správce Daniel Lindenberg - ředitel  tel:734516053


	Personalistika
	Klient
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