Zásady zpracování osobních údajů v Centru
podpory zdraví, z.ú.

Zásady zpracování osobních údajů
v Centru podpory zdraví, z.ú.
Centrum podpory zdraví, z.ú. považuje ochranu soukromí a osobních údajů za svou prvořadou
povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.
Zásady zpracování osobních údajů představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a
zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“).

➢ ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi
subjekt údajů sjednává.

➢ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME
•

Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého
pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného
dokumentu), podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ.
Díky těmto osobním údajům můžeme subjekt údajů jednoznačně a nezaměnitelně
identifikovat.

•

Kontaktní údaje – kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné
informace.
Díky těmto osobním údajům můžeme subjekt údajů kontaktovat.

•

Zvláštní kategorie osobních údajů – údaje o zdravotním stavu – jenom v případě individuální
konzultace, vždy pouze s vaším souhlasem.
Díky těmto osobním údajům můžeme pro subjekt údajů zpracovat individuální
výživový/pohybový plán.

➢ PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s platnou legislativou. Pokud je zpracování
osobních údajů založené na souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech, mohou být osobní údaje
zpracovávány externími spolupracovníky Centra podpory zdraví, z.ú. Subjekty, které s námi
spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu
námi předávaných osobních údajů. Centrum podpory zdraví, z.ú. v tomto smyslu k oprávněným účelům
může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:
-

Účetní
Správce webových stránek

.

04-Příloha č.10

Revize

0

Strana

1

Stran celkem

3

Zásady zpracování osobních údajů v Centru
podpory zdraví, z.ú.

-

Lektor/ka cvičení – týká se pouze klientů, kteří využívají naše služby zaměřené na pohyb
Poskytovatel dotace

➢ DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ARCHIVOVÁNY
Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které
nám ukládají právní předpisy.
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám
umožňuje osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která
prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě
zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
Osobní údaje, které zpracováváme, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas
udělen.

➢ PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň
má subjekt údajů právo se na nás kdykoli obrátit, aby získal informace o procesu zpracování osobních
údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.
✓ Právo na přístup k osobním údajům
Právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které zpracováváme.
✓ Právo na opravu osobních údajů
Právo na aktualizaci či doplnění osobních údajů.
✓ Právo na výmaz osobních údajů
Právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly
zpracovávány. Pokud subjekt údajů odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány
protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
✓ Právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo požadovat omezení zpracování, pokud jsou osobní údaje nepřesné, nebo je jejich zpracování
protiprávní, ale výmaz takových osobních údajů subjekt údajů odmítá.
✓ Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu
oprávněného zájmu. V takovém případě vaše osobní údaje nebudeme pro tento účel zpracovávat.
✓ Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
.
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V případě, že subjekt údajů poskytl souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují
souhlas, má právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo
před odvoláním souhlasu, je zákonné.
Na žádosti subjektu údajů, které se týkají uplatnění svých práv, budeme reagovat ve lhůtě do 30
dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O
takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, budeme vždy subjekt údajů
informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferuje (e-mail, dopis).
✓ Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud má subjekt
údajů podezření, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních
údajů.
Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail:
asistentka@cepoz.cz.

V Ústí nad Labem, 25.5.2018
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