Informace o zpracování osobních údajů
1.

Cesta z krize, z. ú., se sídlem Plaská 589/11, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČ: 22753974,
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 373 (dále jen „Správce“), ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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“)
zpracovává následující osobní údaje:
-

jméno;

-

telefonní číslo;

-

e-mailová adresa;

-

další osobní údaje sdělené subjektem údajů.

Dále může dojít ke zpracování následujících zvláštních kategorií osobních údajů:

2.

-

údaje o rasovém či etnickém původu;

-

údaje o zdravotním stavu;

-

údaje o sexuálním životě či sexuální orientaci.

Jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, a další osobní údajesdělené v rámci
komunikace se Správcem budou zpracovány, jelikož takové zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je pověřen Správce. Takový
postup umožňuje ust. článku 6 odst. 1 písm. e) Nařízení.

3.

V rámci činnosti Správce může dále dojít ke zpracování zvláštních kategorií osobních
údajů, zejména údajů o rasovém či etnickém původu, údajů o zdravotním stavu
neboúdajů o sexuálním životě či sexuální orientaci. Zpracování těchto údajů je nezbytné
pro poskytování služeb sociální péče Správce, přičemžtakový postup umožňuje ust.
článku 9 odst. 2. písm. h) Nařízení.

4.

V rámci zpracování osobních údajů může Správci vzniknout zákonná povinnost tyto
osobní údaje předat příslušným veřejnoprávním orgánům, zejména:

5.

•

Policii České republiky;

•

Orgánu sociálně-právní ochrany dětí;

•

místně příslušnému státnímu zastupitelství České republiky.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce
mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Společnost SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o., se sídlem Pujmanové 879/31, Podolí, 140 00
Praha 4, IČ: 24219126,

b.

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které
však v současné době Správce nevyužívá.

6.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,výmaz provedeme, pokud výmaz
není v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,

-

požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

