
SEMAFORhome  
INFORMOVANÝ SOUHLAS KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

 
 
V souladu s výše uvedeným Nařízením Evropského Parlamentu a Rady se bude nakládání osobních 
údajů klientů poskytovaných v rámci metodiky SEMAFORhome řídit následujícími zásadami: 
 
podle Článku 13, odst. 1: 
a) totožnost a kontaktní údaje správce: 
Správcem osobních údajů klientů metodiky SEMAFORhome je společnost ILA, s.r.o., IČ 61502260, se 
sídlem Opatovická 1659/4, 110 00 Praha 1, Česká republika, web: www.ila.cz,  e-mail: ila@ila.cz, tel. 
+420 224 813 787 (dále jen Správce). 
 
b) kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů: 
Správce nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.  
Pro otázky týkající se ochrany osobních údajů se obracejte na jednatelku společnosti ILA, s.r.o. MUDr. 
Kateřinu Ćihařovou, e-mail: katerina.ciharova@ila.cz, tel. +420 724 007 879.  

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování osobních 
údajů: 
Správce provádí zpracování osobních údajů za následujícími účely: 
- identifikace klienta, v jehož domácnosti pověřený odborný pracovník provádí evaluaci bariér 
- po anonymizaci osobních údajů zpracování vědeckých a statistických studií týkajících se praktického 
využívání nástroje SEMAFORhome 

Klient uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro výše uvedené konkrétní účely podle 
čl. 6 odst. 1 písm. a) a d).  

e) případný příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů: 
Osobní údaje, které získal Správce od Klienta v souvislosti s hodnocením bariér v jeho domácnosti, 
jsou uloženy v systému a přístup k nim kromě hodnotitele a Správce nemá žádná cizí osoba. 
Hodnotitel i Správce jsou vázáni mlčenlivostí.   
 
podle Článku 13, odst. 2: 
a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro 
stanovení této doby: 
Osobní údaje budou uloženy po dobu nutnou pro provedení evaluace a v odůvodněných případech i 
do doby, než dojde k odstranění bariér identifikovaných s využitím nástroje SEMAFORhome pro 
zajištění možnosti srovnání výchozí a upravené situace, tedy po dobu nezbytně dlouhou a 
přiměřenou těmto účelům, nejdéle však po dobu 5 let. 

b) existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se klienta: 
Klient má právo získat od Správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. 
Klient má dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů.  

c) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva 
odvolat kdykoli souhlas: 
Klient má kdykoliv právo odvolat písemně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů formou 
vlastnoručně podepsaného dopisu adresovaného k rukám Správce – adresa viz výše.  
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d) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu: 
Klient má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, 
kterým je pro Českou republiku 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 

e) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem: 
Klient poskytuje Správci své osobní údaje dobrovolně jako nezbytný podklad pro zhodnocení 
architektonických bariér v jeho obydlí.   
Neposkytnutí osobních údajů pro tyto účely může ovlivnit způsobilost hodnotitele poskytnout 
klientovi služby, které jsou založeny na nezbytné znalosti požadovaných informací o klientovi.  
 
f) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 
odst. 1 a 4: 
V rámci zpracování pro výše uvedené účely neprovádí Správce žádné automatizované rozhodování 
ani profilování ve smyslu Nařízení 2016/679 

  

 

S výše popsanými zásadami jsem se seznámil/a a uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních 
údajů. 

 

Jméno:………………………………………………………………………….  

Datum narození:…………………………………………………………..  

 

Podpis:………………………………………………………………………… 

Datum:………………………………………………………………………… 


