
PROHLÁŠENÍ SPOLKU PACIČKY Z. S., O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Pacičky z.s., IČ 076 69 216, se sídlem Chrudimská 69, 538 07 Seč, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 12783 (dále jen „Spolek“),  

s ohledem na nezbytnost plnění úkolů Spolku v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pak s přihlédnutím 

k potřebě dodržování a náležité realizace práv a povinností upravených v 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), (dále jen „Nařízení”),  

vydává toto: 

 

prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů. 

 

Správce osobních údajů: 

Pacičky z. s. 

IČ 076 69 216 

se sídlem Chrudimská 69, 538 07 Seč 

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 12783 

Kontaktní údaje správce osobních údajů: 

E-mailová adresa: spolek.pacicky@gmail.com 

Telefonní číslo: 725 511 825 / 776 188 350 

Kontaktní osoba při osobním kontaktu: Mgr. Veronika Holubová, DiS. / Dana Sequardt, DiS. 

 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování: 

Spolek zpracovává tyto kategorie osobních údajů o svých klientech: 

- Jméno, příjmení 

- Datum narození 

- Rodné číslo 

- Zdravotní pojišťovna 

- Telefonní číslo, e-mailová adresa 

- Místo trvalého bydliště 

- Číslo bankovního účtu 

- Postavení na trhu práce (příp. zaměstnavatel) 

- Dosažené vzdělání 

 

Právními důvody pro zpracování osobních údajů jsou: 

- Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů (klientem) a Spolkem 

(čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení) 

- Zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi subjektem 

údajů (klientem) a Spolkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení) 

- Zpracování je nezbytné pro prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského 

sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost 

(čl. 28 Nařízení). 

 

Principy a zásady zpracování osobních údajů: 



Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením. Zpracovává jen ty údaje, které nezbytně potřebuje 

pro poskytování služeb, plnění vyplývající ze smluv, jejichž zpracování mu ukládá legislativa nebo které 

potřebuje z důvodu oprávněných zájmů společnosti. Osobní údaje udržuje aktuální, ukládá, zpracovává a 

likviduje je bezpečným způsobem. Osobní údaje jsou chráněny před ztrátou, zneužitím a neautorizovaným 

přístupem. 

 

Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy: 

Osobní údaje zpracované na základě souhlasu se zpracováním jsou vymazány bez zbytečného odkladu poté, 

co subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním.  

 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecích a 

prekluzivních a archivačních lhůt dle příslušných právních předpisů. 

 

Údaje o vyúčtování a platbách jsou uchovávány po dobu zákonných lhůt dle zákona č. 563/1991 Sb., zákon 

o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, a dalších právních předpisů. 

 

Práva subjektu osobních údajů: 

Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat přístup k osobním údajům týkajícím se 

subjektu údajů. 

 

Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat opravu osobních údajů týkajících se 

subjektu údajů. 

 

Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat výmaz osobních údajů týkajících se 

subjektu údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před žádostí o 

výmaz. Vymazány před uplynutím lhůt pro výmaz nebudou ty osobní údaje, které správce osobních 

údajů zpracovává za účelem plnění smlouvy a provedení opatření přijatých před uzavřením 

smlouvy. 

 

Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat o omezení zpracování osobních údajů 

týkajících se subjektu údajů.  

 

Subjekt údajů má právo u správce osobních údajů vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

týkajících se subjektu údajů. 

 

Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů týkajících se subjektu údajů od správce 

osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje vedeny formou umožňující jejich přenositelnost. 

 

Subjekt údajů má právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů týkajících se 

subjektu údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před 

jeho odvoláním. 

 

Subjekt údajů má právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je pro Českou republiku Úřad 

na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  

 

Informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování: 

Spolek neprovádí při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování a profilování. 

http://www.uoou.cz/

