ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Salesiánská provincie Praha, která je provozovatelem těchto webových stránek, je ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a ve
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá
(i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své činnosti.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Salesiánská provincie Praha
Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury ČR pod č. 8/229/1994 u MK ČR
IČO: 00406929; DIČ: CZ 00406929
(dále také jen „Provincie“)
Salesiánská provincie Praha nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, zodpovědnou osobou je
statutární zástupce Provincie:
Mgr. et Ing. Michal Svoboda,
tel. 283 029 110,
e-mail: ekonom@sdb.cz,
na kterého se můžete obrátit se svými dotazy či nejasnostmi ohledně zpracování osobních údajů.

PROČ MOJE ÚDAJE SHROMAŽĎUJETE – PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY
ZPRACOVÁNÍ
Všechny osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplňování našich poptávkových či jiných
formulářů nebo při jiném kontaktu s námi, zpracováváme na základě některého z níže uvedených
právních titulů dle čl. 6 odst. 1 Nařízení, a to:
o plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli či zvažujeme uzavřít,
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o plnění právních povinností Provincie,
o pro účely oprávněného zájmu Provincie.
Provincie zpracovává osobní údaje získané od jednotlivých subjektů údajů za těmito základními
účely:
o plnění povinností Provincie vyplývajících z předpisů v oblasti práce a zaměstnanosti, sociální,
obchodní, rejstříkové, daňové a účetní, agendy náboženských společností apod.,
o řádné plnění smluvních vztahů.
Dále Provincie zpracovává osobní údaje také pro účely oprávněných zájmů Provincie:
o evidence členů a bývalých členů kongregace a s tím spojená evidence činnosti Provincie a
úzká spolupráce se členy kongregace,
o evidence dárců, dobrovolníků, příznivců a podporovatelů Provincie a s tím spojená evidence
o proběhlých darováních a projektech, jakož i příležitostné informování těchto subjektů o
probíhajících i zamýšlených projektech Provincie,
o evidence odběratelů Salesiánského magazínu vydávaného Provincií,
o evidence zodpovědných osob za řízení Provincie a jí podřízených subjektů,
o správa sítě mobilních telefonů poskytovaných členům a zaměstnancům Provincie,
o evidence dodavatelů, odběratelů a jiných obchodních partnerů Provincie,
o vhodný výběr a obsazení pracovních pozic u Provincie.
V této souvislosti Vás upozorňujeme, že máte právo vznést námitku proti zpracování těch osobních
údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME A JAK S NIMI NAKLÁDÁME
Ochraně osobních údajů, které od Vás (až už jako od členů kongregace, dárců, zaměstnanců či jiných
subjektů údajů) získáme, věnujeme maximální úsilí. Přijali jsme technická a organizační opatření,
aby Vaše data byla u nás v bezpečí. Při zpracování osobních údajů Provincií nedochází k rozhodování,
které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy
zpracování však mohou probíhat automatizovaně.
Osobní údaje zpracováváme po dobu:
o jakou vyžadují platné právní předpisy,
o trvání smluvního vztahu,
o výběrového řízení u uchazečů o zaměstnání,
o členství v kongregaci nebo
o trvání spolupráce s příznivci, podporovateli, dobrovolníky a dárci
a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto právních poměrů vyplývající
nebo s nimi související.
V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti anebo
pro splnění smlouvy uzavřené mezi Provincií a subjektem údajů, je poskytnutí osobních údajů
zákonným, resp. smluvním požadavkem. Pokud nám osobní údaje neposkytnete, nemůže mezi námi
dojít ke vzniku smluvního vztahu. V ostatních případech je poskytnutí osobních údajů dobrovolné,
nedojde-li však k poskytnutí těchto údajů může to mít za následek nemožnost vzájemné spolupráce.

2/4

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM?
Některé osobní údaje v některých případech předáváme v souvislosti s plněním našich právních
povinností orgánům veřejné správy ČR v mezích jejich působnosti (např. ČSSZ, zdravotní pojišťovny,
orgány daňové správy, poskytovatelé BOZP, soudy, exekuční úřady, policejní orgány apod.)
V některých případech pověřujeme jiné společnosti zpracováním osobních údajů (např. dopravce,
platební instituce, auditory, daňové či právní poradce, poskytovatele informačních systémů,
poskytovatele účetnictví apod.). Těmto zpracovatelům poskytujeme pouze osobní údaje, které jsou
potřeba k poskytnutí konkrétní služby. Vyžadujeme od nich, aby s těmito informacemi nakládali
diskrétně a aby je nepoužívali k jiným účelům.
Zásadně nepředáváme osobní údaje, jako správci, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani
žádné mezinárodní organizaci. Někteří zpracovatelé, se kterými máme uzavřenu zpracovatelskou
smlouvu, však využívají další zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v USA. Tito se však
zavázali k dodržování zásad programu EU-US Privacy Shield zajišťující odpovídající úroveň ochrany
osobních údajů, a to na základě Rozhodnutí Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ


Právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat od Provincie informace o tom, jestli
jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním
údajům získat přístup.
 Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů – pokud máte pocit, že o
Vás Provincie zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich
opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické
možnosti.
 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud máte za to, že dochází k
porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz) a podat stížnost.
 Právo na výmaz – v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které
byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
máte právo požadovat jejich výmaz.
 Právo na omezení zpracování – pokud máte za to, že zpracování je protiprávní, není již
potřebné nebo popíráte přesnost údajů nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování,
máte právo žádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů pouze na jejich
uložení.
 Právo vznést námitku – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních
údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Provincie. V případě,
že Provincie neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který
převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Provincie zpracování na základě Vaší
námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 Právo odvolání souhlasu – pokud jste udělili Provincii souhlas se zpracováním osobních
údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.
Jelikož zpracování osobních údajů není zcela automatizované, nevzniká Vám právo na přenositelnost
osobních údajů (tzv. právo na portabilitu).
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ODKAZY NA LEGISLATIVU
Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:
§

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

§

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

§

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
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