Ochrana osobních údajů
Informace o zpracovateli osobních údajů: PRAPOS, z.s. se sídlem Pavlovova 1625/65, Zábřeh, 700 30
Ostrava, IČ: 27011283, statutární zástupce: Mgr. Pavel Kantor, tel.: +420 732 137 819
Pověřený zaměstnanec pro oblast ochrany osobních údajů: Mgr. Lucie Habiballa, e-mail:
reditelka@prapos.cz ,tel.: +420 725 022 799
(dále jen PRAPOS)

Informace o zpracování osobních údajů
PRAPOS jako správce osobních údajů, tímto informuje o základních aspektech zpracování osobních
údajů, která probíhají v rámci jeho činnosti. Rovněž tento dokument slouží jako informace o právech
subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění. Tím je mimo jiné sledováno naplnění zásady
transparentnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen
„GDPR“).
Rozsah zpracování údajů je odvozen od účelu zpracování a je ve vztahu k němu vždy minimální,
nezbytný pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány
pouze po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů v souladu se lhůtami uvedenými v
příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech PRAPOSu nebo v uděleném
souhlasu. Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty
podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními
předpisy. Některé údaje mohou být také dále uchovávány po nezbytně nutnou dobu pro účely
ochrany oprávněných zájmů PRAPOSu, především pro účely uplatnění nebo vymáhání právních
nároků.
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány zejména z důvodů plnění povinností vyplývajících ze
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních
předpisů, plnění zákonných povinností PRAPOSu jako zaměstnavatele, plnění povinností stanovených
organizaci dalšími právními předpisy, pro účely uzavření a plnění ze smluv uzavřených PRAPOSem,
ochrany majetku PRAPOSu, která je jeho oprávněným zájem, pro zajištění financování PRAPOSu
prostřednictvím externích zdrojů financování, pro propagaci a informování veřejnosti o činnosti
PRAPOSu. Zdrojem osobních údajů zpracovávaných PRAPOSem je zpravidla subjekt údajů, za něhož je
může poskytnout rovněž jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.
Zpracování pro účely propagace organizace a informování veřejnosti o její činnosti a zpřístupnění
osobních údajů v dokumentaci subjektem určeným osobám je založeno na souhlasu subjektu údajů.
V případě, že byl při získání takových osobních údajů vyžadován souhlas, poskytuje subjekt údajů tyto
údaje organizaci dobrovolně za účelem a v rozsahu v souhlasu vymezeném. Udělený souhlas může
být kdykoliv odvolán, a to bez uvedení důvodu. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost
zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Souhlas může subjekt údajů odvolat osobně v sídle
PRAPOSu, nebo doručením písemného oznámení na adresu jeho sídla.

PRAPOS zpracovává fotografie pořízené na akcích pořádaných organizací nebo akcích, jichž se
uživatelé i zaměstnanci účastní. Fotodokumentace z akcí organizace se uchovávají (archivují)
zpravidla po dobu poskytování služby/trvání pracovního poměru a v omezeném rozsahu jsou zároveň
zveřejňovány na internetových stránkách www.prapos.cz, facebookovém profilu PRAPOSu
https://www.facebook.com/praposzs/ a v propagačních materiálech PRAPOSu. Fotografie z akcí jsou
pořizovány a zveřejňovány na základě písemného souhlasu subjektů údajů.
V některých dokumentech se mohou vyskytovat i údaje třetích osob, typicky se jedná o kontaktní
údaje zákonných zástupců/opatrovníků, případně jiných rodinných příslušníků. Tyto údaje
zpracovávány pro účely uzavření a plnění smlouvy, z důvodu oprávněného zájmu správce, nebo na
základě ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů.
Na základě právních předpisů mohou být osobní údaje předány dalším osobám, které mohou jejich
předání vyžadovat na základě právních předpisů, nebo kterým je organizace povinna tyto údaje
předat pro splnění svých právních povinností vyplývajících z právních předpisů. Dalším osobám budou
osobní údaje předány pouze na základě výslovného písemného souhlasu subjektu údajů. PRAPOS
však zásadně nepředává osobní údaje do třetích zemí.
Subjekt údajů má v souladu s GDPR kromě obecného práva na informace o zpracování rovněž právo
na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na výmaz zpracovávaných
osobních údajů, aneb „právo být zapomenut“, právo na přístup k osobním údajům, právo podat
stížnost u dozorového úřadu, právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud
nejsou získány od subjektu údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku
proti zpracování osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, právo
kdykoliv odvolat souhlas, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech,
kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení
osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Dále má
subjekt údajů právo vznést stížnost, jestliže se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo
porušeno GDPR; dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7. PRAPOS tímto sděluje, že jako správce při své činnosti nevyužívá zpracování osobních
údajů založené na automatizovaném rozhodování či profilování.
Se svými žádostmi či námitkami se může subjekt údajů obracet na řediteku PRAPOSu, který je v
organizaci pověřeným zaměstnancem pro oblast ochrany osobních údajů, a to buď osobně v sídle
PRAPOOSu, nebo prostřednictvím e-mailu: reditelka@prapos.cz. Informace o osobních údajích
mohou být poskytnuty pouze jejich subjektu, jeho zmocněnci, zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi, a proto bude vždy požadováno prokázání totožnosti oprávněné osoby, v případě že
půjde o jinou osobu, než je subjekt údajů, i o prokázání oprávněnosti podat uvedenou žádost. V
případě žádosti o uplatnění práv subjektu údajů bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího obdržení. Tato lhůta může být
v souladu s platnou a účinnou právní úpravou v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet
žádostí prodloužena až o další dva měsíce, o čemž bude žadatel informován. Rovněž bude subjekt
údajů informován, pokud PRAPOS nepřijme požadované opatření, včetně uvedení důvodů nepřijetí
opatření. V takovém případě může subjekt údajů podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní
ochranu. Všechny žádosti se vyřizují bezplatně s výjimkou případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná
nebo nepřiměřená.

