Informace o zpracování osobních údajů
V souladu s čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 je správce
(Sociální pohoda, o.p.s.), povinen Vás (subjekt údajů) informovat o zpracování
osobních údajů, a to v případě, že jsou tyto údaje získané od subjektu údajů.
Správce osobních údajů
Sociální pohoda, o.p.s. se sídlem Javorník 74, 384 73 Vacov, IČ 260 97 982.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
MIZDE s.r.o.
Špidrova 47/42, 385 01 Vimperk
IČO: 280 91 523
Email: mizde.vimperk@seznam.cz
Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje jen na základě platného právního titulu (především
oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu).
1. Žádost o služby
jméno a příjmení zájemce, datum narození, místo trvalého bydliště (případně místo
současného pobytu, resp. Hospitalizace), telefonní kontakt na žadatele, kontakt na
rodinného příslušníka, opatrovníka, osobu blízkou apod., zdůvodnění žádosti o
sociální službu.
2. Výběrové řízení
osobní údaje budoucích zaměstnanců obsažených v životopisech, které Sociální
pohoda, o.p.s. obdržel od uchazečů o zaměstnání.
3. Smlouvy a dohody, personální činnost
osobní údaje součástí pracovních smluv, dohod o provedení práce a srovnatelných
dokumentů, zajištění personálních činností, včetně zpracování mezd a povinných
odvodů.
Příjemci osobních údajů
Sociální pohoda, o.p.s. předává osobní údaje třetím stranám, které jsou v souladu s
platnými právními předpisy oprávněny požadovat jejich sdělení nebo v případě Vašeho
souhlasu. Těmito třetími stranami jsou např. krajský úřad, úřad práce, Česká správa
sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, soudy, exekutorský úřad, banky apod.
Uložení osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou ukládány a archivovány po dobu stanovenou právními
předpisy, po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.
Po dobu delší výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého
či historického výzkumu nebo do doby odvoláni souhlasu.

Práva subjektů údajů
➢ právo na přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů;
➢ právo na opravu osobních údajů;
➢ právo na omezení zpracování osobních údajů, a to v následujících případech:
a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu,
aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a
žádá místo toho o omezeni jejich použiti,
c) správce již osobni údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů
je požaduje pro určeni, výkon nebo obhajobu právních nároků,
d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování
v oprávněném zájmu správce či třetích stran, dokud nebude ověřeno, zda
oprávněné důvody správce převažuji nad oprávněnými důvody subjektu
údajů.
➢ právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že:
a) zpracování je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo
třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.
➢ právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že
zpracováním osobních údajů dochází k porušeni Nařízení (EU) 2016/679;
➢ právo na výmaz osobních údajů;
➢ právo na přenositelnost osobních údajů pouze za těchto podmínek:
a) zpracováni osobních údajů je založeno na souhlasu či smlouvě
b) automatizovaně.
➢ právo odvolat souhlas kdykoli, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
Závěrečná ustanovení
Tyto Zásady nabývají účinnost 25. 5. 2018.

