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: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek se sídlem Osek 1, 386 01
Strakonice, IČ 70871795, dále jen správce, Vás tímto v souladu s č. 12 GDPR informuje o zpracování
osobních údajů.
Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v
souvislosti s uzavřením pracovně-právního vztahu či dohodě konané mimo pracovní poměr 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
Osobní údaje získává správce:
− přímo od subjektu údajů,
− veřejně přístupné rejstříky, seznamy, evidence.
Předmětem zpracování jsou tyto osobní údaje:
− adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu
údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, místo a datum narození, adresa trvalého pobytu)
a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa,
číslo telefonu, e-mailová adresa)
− popisné údaje – např. bankovní spojení
− další údaje vyplývající z uzavřené smlouvy
− fotografie
− otisky prstů – zvláštní (citlivý) osobní údaj
Subjekt údajů nemá povinnost poskytnout osobní údaje, pro které je vyžadován jeho souhlas. Udělí-li
však souhlas se zpracováním takových osobních údajů, může jej kdykoliv odvolat.
Způsob zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce (DOZP). Zpracování je prováděno v jeho pracovišti a jeho
zaměstnanci, případně pověřeným zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní
techniky i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních
zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační
opatření k zajištění osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému zpracování
(hesla v PC, uzamykatelné skříně, zamykání kanceláří apod.). 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.

Kategorie subjektů údajů
- uchazeči o zaměstnání
- zaměstnanci
- uživatelé
- dodavatelé služeb
- návštěvníci a jiné osoby, pohybující se v objektu správce,
- jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci,
Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:
- finanční ústavy
- státní instituce v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
(zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení apod.)
- další příjemci – Policie ČR, soudy, exekutorské úřady,
Doba zpracování a uložení 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 z pracovně-právního vztahu, tak z dalších příslušných právních předpisů.
Práva subjektu údajů
- Právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)
- Práno na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
- Právo na výmaz v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly
zpracovávány protiprávně (čl. 17)
- Právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je
- protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)
- Právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
- Právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)
- Právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt
údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušováno nařízení (čl. 77)

