PROTOKOL
o ústním jednání sepsaný na ÚMČ města Brna, Brno-střed, OSZ, Dominikánská 2, pracoviště
Malinovského náměstí 4, Brno, dne
Přítomni:
Za ÚMČ města Brna, Brno-střed-opatrovník:
Účastník jednání-opatrovanec:
Jméno a příjmení:
Předmětem jednání je udělení souhlasů s pořízením fotokopií dokladů a lékařských zpráv
a jejich založením do spisové dokumentace, udělení souhlasu se zpracováním osobních
údajů na těchto listinách uvedených a poskytnutí informací o zpracování osobních údajů

Souhlas s pořízením fotokopií dokladů a lékařských zpráv
Opatrovanec/opatrovanka souhlasí ve smyslu ustanovení § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, s pořízením fotokopie občanského
průkazu, a souhlasí, aby tato fotokopie byla založena do spisové dokumentace vedené na jejich
jméno a uložené u opatrovníka (dále jen „spisová dokumentace“).
Opatrovanec/opatrovanka rovněž souhlasí s pořízením fotokopií jiných dokladů totožnosti,
popř. dalších dokladů, např. kartičky pojištěnce, průkazů ZTP a jiných, a založením těchto
fotokopií do své spisové dokumentace.
Opatrovanec/opatrovanka rovněž souhlasí s poskytováním a ukládáním fotokopií i originálů
lékařských zpráv do své spisové dokumentace.
Podpis:

Informace o zpracování osobních údajů
Opatrovanec/opatrovanka bere na vědomí, že dojde ke zpracování osobních údajů statutárním
městem Brnem, městskou části Brno-střed (dále jen „správce“), které jsou uvedeny na
předložených listinách (fotokopie občanského průkazu, popř. dalších dokladů, a lékařské
zprávy), které není uskutečňováno na základě souhlasu, ale na základě těchto právních titulů
v souladu s 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“):
-
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zpracování na základě oprávněného zájmu – s výkonem a ochranou práv
opatrovance/opatrovanky souvisí potřeba veřejného opatrovníka unést důkazní břemeno o
tom, že vykonává svou funkci opatrovníka řádně; dochází tedy ke zpracování na základě
čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování na základě oprávněného zájmu);
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-

-

zpracování na základě plnění právních povinností – v případě plnění právních
povinností městské části Brno-střed dochází ke zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR; jedná se o povinnosti opatrovníka plynoucí z občanského zákoníku;
zpracování na základě plnění smlouvy – v případě uzavření smlouvy dochází ke
zpracování osobních údajů uvedených ve smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b)
GDPR; poskytnutí osobních údajů je zde zákonným požadavkem, bez kterého není možné
smlouvu uzavřít, neboť druhá strana by nebyla dostatečně identifikována.

V případě zpracování na základě oprávněného zájmu je možné vznést námitku proti
zpracování v souladu s čl. 21 GDPR.
Opatrovanec/opatrovanka výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů zvláštní kategorie
ve smyslu čl. 9 GDPR, tj. osobních údajů, které vypovídají o zdravotním stavu, které správci
sám dobrovolně a vědomě poskytl v předložených lékařských zprávách a trvá na jejich
zpracování za účelem určení, výkonu, ochrany nebo obhajoby vlastních práv, právních
nároků i dalších právem chráněných zájmů.
Opatrovanec/opatrovanka dále souhlasí se zpracováním osobních údajů, které správci sám
vědomě a dobrovolně předložil, nad rámec plnění právních nebo smluvních povinností, které
nejsou pokryty oprávněným zájmem, a to výhradě za účelem výkonu funkce veřejného
opatrovníka a s tím spojeným určením, výkonem, ochranou nebo obhajobou práv,
právních nároků i dalších právem chráněných zájmů opatrovníka/opatrovanky.
Opatrovanec/opatrovanka čestně prohlašuje, že osobní údaje, které poskytl/a jsou přesné,
pravdivé a úplné.
Souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání vymezeného účelu. Po uplynutí účelu
budou shromážděné a zpracované osobní údaje skartovány v souladu s archivačním a spisovým
řádem Úřadu městské části Brno-střed.
Souhlas je dobrovolný.
Opatrovanec/opatrovanka byl/a srozumitelně poučen/a o tom, které údaje je nutné
poskytnout kvůli plnění smluvních a zákonných povinností, popř. které jsou
zpracovávány na základě oprávněného zájmu opatrovníka, a které jsou zpracovány nad
rámec plnění těchto povinností se souhlasem. Toto poučení bylo poskytnuto co nejvíce
srozumitelným způsobem.
Souhlas přitom může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu
zároveň není dotčena zákonnost zpracování, které je smluvním nebo zákonným požadavkem,
příp. zpracování, které je prováděno na základě oprávněného zájmu.
V případě zpracování na základě oprávněného zájmu je možné vznést námitku proti
zpracování dle čl. 21 GDPR.
Opatrovanec/opatrovanka také bere na vědomí, že městská část Brno-střed přijala Zásady
ochrany osobních údajů, které lze nalézt na www.brno-stred.cz/zasady-ochrany-osobnichudaju, kde se dočte více o zpracování osobních údajů a svých právech.
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Podpis:

Předal
Opatrovník
ÚMČ města Brna, Brno-střed

Podpis:

Podpis:

Převzal
Účastník jednání
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