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PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto
Prohlášení o zpracování osobních údajů je obecně prospěšná společnost
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s. Vilémov 39, 407 80 Vilémov u Šluknova.
IČ: 227 72 511 zapsána v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem oddíl O, vložka 329 (dále jen „správce“).
Chráněné bydlení Pastelky, poskytovatel sociálních služeb nezřídil pozici
pověřence pro ochranu osobních údajů, jelikož dle čl. 37 odst. 1 nařízení GDPR
nemá tuto povinnost.
I. Subjekty údajů se mohou obracet se svými dotazy či při uplatnění svých práv
na kontaktní osobu správce prostřednictvím e-mailové adresy
helthovaj@seznam.cz
I.

Rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovány v
rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v
souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem,
nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými
právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů
• přímo od subjektů údajů (žádost o poskytnutí sociální služby, záznam o
provedeném sociálním šetření, e-maily, telefon, hospodářské smlouvy, osobní
dotazník pro nové zaměstnance, vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o
službu aj.) IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné
identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa
trvalého bydliště, titul, RČ, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo OP),
údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např.
kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) a údaje
II.
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týkající se zdravotního stavu subjektů údajů (u žadatelů o poskytnutí sociální
služby a klientů, kterým je služba poskytována)
• popisné údaje (např. bankovní spojení, zdravotní pojišťovna, dosažené
vzdělání)
• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zákonných povinností
• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci
uděleného souhlasu ze strany subjektů údajů (zejména zpracování fotografií a
videozáznamů aj.)
III. Kategorie subjektů údajů
• žadatel o službu
• klient, kterému je služba poskytována
• kontaktní osoby klienta/žadatele
• opatrovník klienta/žadatele
• zaměstnanec správce
• jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci (dodavatelé, dárci,
dobrovolníci aj.)
• uchazeč o zaměstnání
• cizí strávník
• návštěvník
• zástupci a kontaktní osoby právnických osob
IV. Kategorie příjemců osobních údajů
• zaměstnanci Chráněného bylení Pastelky
• zpracovatel
• státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených
příslušnými právními předpisy (Úřad práce, Česká správa sociálního
zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Krajský úřad Středočeského kraje, exekuční
úřad aj.)
V. Účel zpracování osobních údajů
• účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
• jednání se zájemcem o službu a následné poskytování služby
• uzavření pracovní smlouvy příp. dohody o provedení práce • jednání o
smluvním vztahu
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• plnění smlouvy
• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
• archivnictví vedené na základě zákona
• výběrová řízení na volná pracovní místa
• plnění zákonných povinností ze strany správce
• ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
• hostinská činnost
II. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů Shromažďování a zpracování
osobních údajů provádí správce a je prováděno v objektech správce
jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Správce shromažďuje osobní
údaje získané od subjektu údajů zejména prostřednictvím formulářů správce,
příp. smluv se subjekty údajů. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní
techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za
dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění
ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně,
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému
zpracování, jako i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým
mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na
ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů
týkajících se ochrany osobních údajů.
VIII.
Doba zpracování osobních údajů V souladu se lhůtami uvedenými v
příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v
příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění
práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z
příslušných právních předpisů.
IX.

X.

Poučení Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s
výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů
nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může
správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto osobní údaje:
•subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
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• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na
žádost tohoto subjektu údajů,
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje,
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů
nebo jiné fyzické osoby,
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či
třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo
základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
V souladu s čl. 9 odst. 2 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů
zpracovávat tyto citlivé osobní údaje:
• subjekt údajů udělil výslovný souhlas
• zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv v
oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální
ochrany
• zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů
• zpracování provádí nadace sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje
politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle
• zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů
• zpracování je nezbytné pro soudní řízení
• zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu
• zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství,
pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky,
poskytování zdravotní nebo sociální péče
• zpracování je nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
• zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely
vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely
VI. Práva subjektů údajů 1) Při zpracování osobních údajů nedochází k
rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by
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mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž
osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto prohlášení.
2) V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce na základě žádosti subjektu údajů
subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím
informacím:
• účel zpracování,
• kategorii dotčených osobních údajů,
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny,
• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
• pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k
automatizovanému rozhodování, včetně profilování
3) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobních údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:
• Požádat správce o vysvětlení.
• Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o
provedení opravy, doplnění, o omezení zpracování nebo vymazání osobních
údajů.
• Pokud je právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas, má
subjekt údajů právo kdykoli tento udělený souhlas odvolat.
• Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 2 shledána oprávněnou, správce
odstraní neprodleně závadný stav.
• Uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní
údaje organizace zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u správce osobních
údajů na kontaktních údajích uvedených v čl. I.
• Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce2, má subjekt údajů
právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým Úřad na ochranu osobních
údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web:
www.uoou.cz. • Postup podle odstavce 2 nevylučuje, aby se subjekt údajů
obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
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