
 

 

 

 

 

INFORMACE O ZPŮSOBU SHROMAŽĎOVÁNÍ  

OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ 

 

Já, (u anonymních přezdívka)………………………………………, narozen/a (celé datum, nebo 

rok) ………….., tímto stvrzuji, že jsem byl informován o způsobu zacházení s mými osobními a 

citlivými údaji. 
 

Shromažďované osobní a citlivé údaje: 

 Vstupní dotazník ambulantního léčebného programu  

(Slouží k zmapování základních údajů o zájemci – proč přichází, co potřebuje, základní 

informace o jeho užívání návykové látky, příp. užívání někoho blízkého, co už zkoušel 

s problémem dělat apod.);  

(Vstupní dotazník se vyplňuje u anonymních i neanonymních zájemců o službu.) 

(U neanonymních klientů obsahuje tyto osobní údaje: jméno, rok narození, nebo věk, 

pohlaví, kontaktní adresa, telefon). 

 Provádění toxikologických textů – INFORMOVANÝ SOUHLAS – u klientů, kteří 

přichází na testování 

 Doporučení do léčby (v případě, že je klient referován do další léčby) 

 ………………………………………………………………… 
 

Každý zájemce o službu poskytovanou Poradnou pro alkoholové a jiné závislosti má právo 

zůstat v anonymitě.  
 

Z každého sezení provádí terapeut zápis, a to v elektronické databázi. Do databáze mají přístup 

pouze terapeuti a sociální pracovnice Poradny pro alkoholové a jiné závislosti  

P-centra. Přístup do databáze je možný pouze s heslem. Anonymní klienti jsou vedeni pod 

přezdívkou nebo jménem, které si zvolí. Klient má možnost kdykoli nahlédnout do své složky i 

spisu v elektronické databázi. Zápisy jsou prováděny za účelem zachování návaznosti 

jednotlivých sezení, umožňuje sledovat posuny, naplňování cílů, vracení se k jednotlivým 

sezením. Umožňuje nám to poskytovat službu kvalitně a profesionálně. Vstupní dotazník je 

veden rovněž za účelem evidence klientů pro statistiky. 
 

Písemný spis je uložen v zamčené skříni v kanceláři terapeutů. Jiným osobám a institucím 

poskytneme údaje pouze se souhlasem klienta (výjimky jsou uvedeny níže).  

Osobní údaje a citlivé údaje jsou uchovávány po dobu pěti let a následně skartovány.  
 

Výjimky, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti: 

Výjimku tvoří informace, na které se vztahuje oznamovací povinnosti uložená trestním 

zákoníkem (Zákon č.40/2009 Sb.), nebo si je vyžádá soud. 

Rovněž ze zákona vyplývá povinnost sdělovat informace orgánům sociálně právní ochrany dětí, 

a to i bez souhlasu klienta, jedná-li se o informace vztahující se k nezletilým dětem. Oprávnění 

požadovat tyto informace vyplývá ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ust. 

§ 53, odst. 1, písm. c), d) a ust. § 58b odst. 2 a 3 téhož zákona, ve znění zákona č. 401/2012 Sb.  
 

Datum:  …………….               Podpis:  …………….. 

 

Žádám, aby o průběhu mé terapie byli informováni: ………………………………… 

Rozsah, způsob informování: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Časové vymezení:………         Podpis:  ………………… 


