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Příloha smlouvy č. 2 

ZACHÁZENÍ S OSOBNÍMI A CITLIVÝMI ÚDAJI 

 

Vážení klienti,  

naše služby v Rodinném centru U Mloka (RCUM) neposkytujeme anonymně, proto se při 

navázání spolupráce nevyhneme tomu, abyste nám sdělili některé osobní a citlivé údaje.  

 

V tomto dokumentu je uveden rozsah, účel a způsob uchovávání údajů a kdo má k nim 

přístup.  

 

1. Rozsah a účel – jaké údaje a proč je shromažďujeme (pro statistické, vědecké a 

archivní účely) 

Osobní údaje: 

 jméno a příjmení – klient nemůže být anonymní, může být anonymní pouze ve fázi 

zájemce o službu.  

 datum narození – věk, vývojové stádium člověka u dítěte, statistické údaje  

 bydliště –kvůli docházení klienta do P-centra, do bydliště klienta 

 telefon, mobilní telefon, popř. email – kontakt na rodiče / dítě 

 

Citlivé údaje: 

 zdravotní stav dítěte – znalost je důležitá pro účast dítěte na individuální konzultaci 

nebo skupinové aktivitě, kde není přítomen rodič 

 

2. Uchovávání – kde jsou údaje uloženy 

Všechny osobní i citlivé údaje vedené v listinné podobě jsou uloženy v kartě klienta, která je 

umístěna v uzamykatelné skříňce v kanceláři RCUM. Do této skříňky mají přístup pouze 

pracovníci RCUM. 

  

V elektronické podobě jsou soubory na zabezpečeném serveru přístupné pouze pracovníkům 

RCUM pod heslem.  

 

Údaje jsou uchovány po dobu pěti let od ukončení smlouvy mezi RCUM a klientem.  

V případě, že klient obdržel podporu v době, kdy byla služba spolufinancována z projektu 

Evropské unie, pak 10 let. Poté jsou údaje protokolárně skartovány. 

 

3. Kdo má přístup k informacím, které jsou o klientovi vedeny: 

- Odborní pracovníci RCUM, ještě před uzavřením smlouvy představujeme tyto 

pracovníky rodičům a dětem prostřednictvím karty s fotografiemi a jmény pracovníků, 

- v případě potřeby supervizor, který zaštiťuje odbornou práci s klientem a je vázán 

mlčenlivostí, 

- dobrovolník, kterému odborný pracovník RCUM předá jen ty nejnutnější informace, 

které souvisí s dítětem, se kterým se dobrovolník setkává. Dobrovolník je rovněž 
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vázán mlčenlivostí. Dobrovolník nemá přístup do papírové ani elektronické karty 

klienta, 

- stážista RCUM, je také vázán mlčenlivostí, obdrží je ty nejnutnější informace, nemá 

přístup do papírové ani elektronické karty klienta, 

- klient RCUM: 

o rodič má právo se podívat do dokumentace týkající se jeho samotného a dítěte, 

nemá přístup k informacím o druhém rodiči, členu rodiny atd., 

o dítě má právo se podívat do záznamů z konzultací, kterých se účastnilo.   

 

4. Informace o mlčenlivosti pracovníků RCUM 

 Pracovníci RCUM jsou vázáni mlčenlivostí, která trvá i po skončení pracovního 

poměru. Zbavit mlčenlivosti pracovníka RCUM může pouze klient sám, soud, 

oznamovací povinnost daná trestním zákoníkem a písemná žádost orgánu sociálně 

právní ochrany dětí (OSPOD) o sdělení údajů dle § 100 a) zákona 108/2006 o 

sociálních službách: 

 V případě, že klient souhlasí, aby pracovník RCUM poskytl informaci třetí 

straně, učiní tak pracovník RCUM v rozsahu a k účelu, který klient písemně 

povolil. 

 V případě vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení dle § 8 

trestního řádu se souhlasem soudce, pracovník RCUM je povinen poskytnout 

informace, které orgány požadují. Klienta o tom informujeme. 

 V případě oznamovací povinnosti dané všem občanům trestním zákoníkem, 

paragraf 367 a 368 (týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání…), je pracovník 

RCUM povinen o činu podat zprávu orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo 

policii ČR. Klienta o tomto informujeme.  

 V případě, že o informaci žádá písemně orgán sociálně právní ochrany dětí 

(OSPOD) dle § 100 a) zákona 108/2006 o sociálních službách, pracovník 

RCUM sdělí informace dle tohoto paragrafu. Klienta o tom informujeme.  

 Pracovníci RCUM nesdělují informace o klientech po telefonu nebo e-mailem.  

 Zaměstnanci Rodinného centra U Mloka sdílejí informace o klientech na poradách a 

supervizích. 

 Klient má právo na přístup do dokumentace, která je o něm v souvislosti 

s poskytováním sociální služby vedena.  

 

 

 

 

Mgr. Ing. Stanislav Kocourek, vedoucí Rodinného centra u Mloka 

 


