
Ustanovení týkající se ochrany osobních údajů: 

- Zajišťujeme ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou, a omezení přístupu 

k interním databázím organizace na nezbytné minimum, přístup k těmto údajům je využit pouze 

k výkonu práce.  

- Sbírané údaje dělíme do dvou kategorií: na straně jedné jde o údaje, které nám uživatel 

poskytne přímo vyplněním on-line formuláře, a na straně druhé o ty, které získáme vaší 

aktivitou při využívání jednotlivých služeb.  

- Osobní údaje zpracováváme pro realizaci projektů, které jsou evidovány v souladu s § 5 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a jsou 

shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního zajištění 

realizace projektů. Údaje z webového formuláře budou použity pro přípravu zpráv o realizaci 

projektu. Tento formulář může být kontrolován pracovníky implementační struktury nebo 

osobami pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných 

údajích. 

- Realizátor projektu je oprávněn zpracovávat v tomto formuláři uvedené osobní údaje 

podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů.1 

- Na zpracování osobních údajů pro účel uvedený výše se nevztahuje oznamovací povinnost 

podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s ohledem na ustanovení písmene 

b) § 18 tohoto zákona, kdy údajů shromažďovaných realizátorem projektu je třeba k uplatnění 

práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.2 

- Doba evidence osobních údajů je v souvislosti s realizací projektů stanovena na dobu 10-ti 

let, a zajišťuje, aby tyto informace byly jasně a srozumitelně uvedené pro účely jejich 

zpracování v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

- Při zpracování osobních údajů vycházíme z hlavních zásad Nařízení 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(GDPR) a všech souvisejících zákonů.  

- Zpracování se souhlasem. Prostřednictvím souhlasu nám dáváte svolení ke zpracování vašich 

osobních údajů. Naší povinností je doložit, že k souhlasu došlo (respektive kdo, kdy, jak 

a k čemu byl souhlas udělen). O tento právní titul se zjednodušeně řečeno opřeme vždy, kdy 

z vaší strany dojde k odsouhlasení zpracování osobních údajů. Žádost o souhlas se zpracováním 

                                                             
1 Poučení o právech podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. že podpořená osoba - klient/zákazník má právo 

požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, realizátor projektu je povinen tuto informaci bez 

zbytečného odkladu předat, přičemž má právo požadovat přiměřenou úhradu. V případě, že se podpořená osoba 

domnívá, že realizátor projektu provádí takové zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 

soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat realizátora projektu o vysvětlení 

a o odstranění takto vzniklého stavu. Nevyhoví-li realizátor projektu podpořené osobě, má podpořená osoba právo 

obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů. 

2 Zvláštním zákonem je v tomto případě kromě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 

17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, Zákon č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a zákon 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů. 



osobních údajů vám poskytneme odděleně od ostatních skutečností (např. podmínek dané 

nabídky služby). Stejně tak zmíníme i vaše právo udělený souhlas odvolat.  

- Specifické jsou podmínky použitelné na souhlas dítěte. V současnosti neposkytujeme žádnou 

službu, která by byla přímo určená a cílená na děti do 16 let. 

- Shromáždění osobních údajů je nezbytné k dosažení účelů, pro které byly sebrány, a slouží 

k propojení nabídek vedoucí k rozvoji nabídky a trhu práce. Kde je to možné, přistupujeme 

k jejich anonymizaci nebo pseudonymizaci. Tento přístup je v souladu se zásadou omezení 

uložení, která zakotvuje povinnost vymazat nebo anonymizovat osobní údaje, pokud je už 

nepotřebujeme pro naplnění účelu jejich shromáždění. Aktivní anonymizací naplňujeme zásadu 

účelového omezení (nezpracovávat osobní údaje za jinými účely, než za kterými byly 

shromážděny) a minimalizace jejich zpracování (zpracovávat pouze takové údaje, které jsou 

nezbytné pro dosažení stanoveného účelu). Samozřejmě s výjimkami v podobě povinností, 

které určují právní předpisy ČR. 

 - Máte právo na omezení jejich zpracování v předem stanovených situacích: Pokud se 

domníváte, že nepracujeme s přesnými informacemi, považujete-li zpracování za protiprávní 

(ale netrváte na jejich výmazu), Pokud údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu 

vlastních právních nároků, nebo když vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů. 

Kromě uložení vašich osobních údajů a s výjimkami zpracování, které jsou zde stanoveny (mezi 

jinými z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků či z důvodu důležitého 

veřejného zájmu Unie) s nimi nebudeme dále nakládat. 

- Pokud máte dotaz týkající se ochrany údajů, případně nám chcete zaslat jakýkoliv podnět 

z této oblasti, použijte prosím emailovou adresu sumperk@cpkp.cz. 
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