Informace o zpracování osobních údajů zájemců a klientů
Centra odborného sociálního poradenství v rámci projektu:
„Dostupné sociální poradenství“
Vážení zájemci, klienti,
abychom s Vámi mohli vést jednání, kontaktovat Vás a následně Vás zapojit do projektu:
„Dostupné sociální poradenství“, potřebuje znát některé vaše osobní údaje. Oprávnění
zpracovávat Vaše osobní údaje máme na základě pověření Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke
zpracování osobních údajů osob podpořených v projektu za účelem prokázání řádného a
efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu
poskytnuty z OPZ. Osobní údaje zpracovává v souladu s platnými právními předpisy (zákon č.
101/2000 Sb. a nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se fyzické osoby, jestliže lze na základě
jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit její identitu.
Citlivým údajem se rozumí údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém
původu, politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo v odborových či
zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti,
zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.
Osobní údaje podpořené osoby jsou zpracovávány v rozsahu údajů uvedených v monitorovacím
listu podpořené osoby a dále se jedná o údaje o sociální situaci podpořené osoby k realizaci
projektu. Osobní údaje jsou uschovány v uzamčené kartotéce v kanceláři pracovníků,
v zaheslovaném počítači. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům mají pouze zaměstnanci
organizace, poskytovatel dotace a orgány oprávněné provádět kontrolu projektu. Zaměstnanci
organizace jsou poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost. Příjemce je oprávněn zpracovávat
osobní údaje po dobu deseti let od ukončení realizace projektu, tj. do 31. 12. 2033, poté je
povinen provést likvidaci těchto osobních údajů. Pečující má mimo jiné právo na přístup

k údajům, které jsou o něm vedené, či na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování
jeho údajů.

Na jaké údaje se ptáme a proč?

POVINNÉ ÚDAJE zaznamenávané do monitorovacího listu a doložení tak realizace
projektu:
jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, email, telefon, pohlaví, zaměstnání – OSVČ,
rodičovská dovolená, nezaměstnaný apod., dosažené vzdělání, typ znevýhodnění.

