Dotazník zájemce o dobrovolnou činnost
Účel: 1. Organizace dobrovolné činnosti
2. Pojištění u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.
Jméno: ......................................................................................................................................
RČ: ............................................. Telefon: ................................................................................
Email:…………………………………………………………………………………………
Adresa: .....................................................................................................................................
Nejvyšší dokončené vzdělání: ..................................................................................................
Činnost v současné době: .........................................................................................................
Pracoval/a jste někdy jako dobrovolník? .................................................................................
Co Vás motivuje k dobrovolnické činnosti? ............................................................................
Vaše schopnosti, dovednosti a zkušenosti, které by podle Vás bylo možno uplatnit v práci se
seniory: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Zdravotní stav (případná omezení):
..................................................................................................................................................
Kolik času můžete dobrovolnické činnosti věnovat?
 Jednorázové akce - vždy po domluvě
 Dlouhodobá činnost
 týdně 1 - 3 hodiny
 jednou za 14 dnů 1 - 3 hodiny
Časové možnosti, jaký den můžete věnovat práci v domově:
…………………………………………………………………………………………...
V komunikaci spíše:

 nasloucháte

 začínáte hovor

Nevadí Vám uživatel:  osamělý  úzkostný  temperamentní

 vyprávíte
 veselý

Proč chcete pracovat jako dobrovolník?
 chci mít co na práci
 chci se setkávat s lidmi
 chci dosáhnout vlastního uspokojení z činnosti
 chci rozvinout své dovednosti
 chci dokázat pomoci potřebným lidem
 chci splatit svůj dluh vděčnosti vůči lidem
 jiný důvod: ………………………………………….
V domově byste nejraději pomáhal/-a:
 individuální návštěvy u uživatelů
 vedení klubů (dle Vašich zájmů a zálib)
 čtení
 hra na hudební nástroj
 ruční práce
 pomoc při kulturních akcích
 jiné, vypište .....................................................................................................................................

Datum:……………………………….

Podpis: ……………………………..

Souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolníků
Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale
musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například
fotografie určitého člověka.
Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů?
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem
Zdravotně sociálním službám Turnov.
Níže uvádíme naše podrobnější identifikační údaje.
Sídlo: Zdravotně sociální služby Turnov – Domov důchodců Pohoda
28.října 812, 511 01 Turnov (dále jen ZSST) IČO: 00854883
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (vč. kontaktních údajů):
Ing.Petr Štětka
tel.: 731 609 403
BDO Advisory s. r. o.
email: gdpr@bdo.cz
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

Proč potřebujeme Váš souhlas?
Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět v souladu s platnými zákony
a za pomoci dalších zpracovatelů. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení
neplyne z žádné právní povinnosti.

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?
Souhlas udělujete se zpracováním (zakroužkujte):
• osobních a kontaktních údajů
souhlasím – nesouhlasím
• fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících Vás, Vaši činnost
a projevy v rámci dobrovolnictví
souhlasím – nesouhlasím
• rodného čísla v souvislosti s pojištěním u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.
souhlasím – nesouhlasím
Kde a za jakým účelem se bude zpracování dít:
• zařazení Vašich údajů do databáze dobrovolníků
• pojištění u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.
Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné podobě. Na základě těchto údajů nebudou
činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.

Na jak dlouho tento souhlas udělujete?
Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu na dobu platnosti „Smlouvy o dobrovolné
činnosti“ a pro případné prodloužení této smlouvy dodatkem.

Můžete souhlas odvolat?
Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není
tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?
Výše uvedené osobní údaje využijeme pouze v nezbytné míře pro potřeby ZSST, pro
databázi dobrovolníků a pojištění u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.
Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo mezinárodní
organizaci.

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další
opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími
zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tato pravidla
dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?
Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Níže uvádíme podrobnější kontaktní údaje.
Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627
Tel.: +420 234 665 111
Web: https://www.uoou.cz
Udělením tohoto souhlasu potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila s dokumentem
Informace o zpracování osobních údajů a že jsem byl/byla informován/informována o tom,
jak jsou mé osobní údaje v Organizaci zpracovávány. Zároveň prohlašuji, že jsem byl/byla
poučen/poučena mimo jiné o svých právech a byl/byla jsem informován/informována o tom,
že aktuální znění dokumentu Informace o zpracování osobních údajů mohu kdykoliv získat
na webových stránkách Organizace: www.zsst.cz
Projev vůle
Já, níže podepsaný(á) …………………………………………………………………………………
nar. ………………………………………………………………………………………………………
bytem ……………………………………………………………………………………………………
prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na základě své pravé a
svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas ZSST ke zpracování shora
vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek.
Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Správce i subjekt údajů obdrží po jednom
stejnopise.

V Turnově dne:

………………………………………..
Podpis

p.o. zřízená Městem Turnov, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl Pr, vložka 143, IČO 00854883, 28. října 812, 511 01 Turnov,
 481 320 070, e-mail: info@zsst.cz

