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Informace o zpracování osobních údajů
1. Kdo zpracovává osobní údaje?
Osobní údaje zpracovává naše příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha 2, se sídlem
Máchova 14, Praha 2, IČ 70880841.
2. Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné k uzavření smlouvy o poskytování konkrétní sociální
služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a k poskytování
zdravotních služeb, souvisejících služeb a služby v jeslích.
Zpracováváme následující osobní údaje:
jméno, příjmení
bydliště
datum narození, rodné číslo
tel. kontakt
K výslovné žádosti též kontakt na osobu Vámi určenou, a to za účelem Vámi určeným, tj. pro případ
informování o nenadálých událostech, týkajících se Vaší osoby.
3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?
Důvodem je poskytování sociální služby, souvisejících služeb a péče o děti v jeslích.
4. Kdo všechno má k Vašim osobním údajům přístup?
Přístup k osobním datům mají zaměstnanci naší organizace, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti,
případně smluvní partneři, zavázáni smlouvou o zpracování osobních údajů, a jsou též vázáni
povinností mlčenlivosti.
5. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a uchováváme po dobu 10 let od
skončení poskytování služby.
6. Na základě jakého titulu je zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6, písm. b, c) Nařízení EU a Rady EU č. 2016/679.
7. Mohu osobní údaje neposkytnout?
V takovém případě nelze smlouvu uzavřít
8. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?
- právo na doplnění nebo změnu
- právo na opravu osobních údajů
- právo na výmaz, pokud nejde o odůvodnění zpracování a uchování osobních údajů
- právo na přenesení údajů
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právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí informací
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
právo podat stížnost u pověřence nebo dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ

Subjekt údajů má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Telefon: +420 234 665 111 (ústředna)
Fax: +420 234 665 444
E-mail: posta@ouuo.cz
datová schránka: gkbaa2n
Podání žádosti za účelem uplatnění práv v oblasti osobních údajů
Centrum sociálních služeb Praha 2 přijímá žádosti v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí
žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních ůdajů.
Způsob ověření totožnosti:
• přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
• přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
• ověření totožnosti při osobním podání žádosti
• listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě osobních údajů
zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních
údajů.

V Praze dne 8.8.2019

