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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – fyzické osoby ostatní
FOKUS České Budějovice, z. ú. se sídlem Novohradská 1058/71, České Budějovice, IČ: 270 23 583
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl U, vložka 89, jako
správce osobních údajů tímto informuje spolupracující fyzické osoby (dále také jen „subjekt údajů“),
o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany naší organizace.
Jedná se o:
 uchazeče o zaměstnání
 rodinné příslušníky zaměstnanců
 zájemce o sociální/zdravotní službu
 opatrovníky
 příbuzné klientů a další blízké kontaktní osoby klientů
 dodavatele a odběratele (fyzické osoby)
 dobrovolníky
 praktikanty (studentské praxe, odborné stáže)
 individuální dárce fyzické osoby
FOKUS České Budějovice, z. ú. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 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). Zpracováváme osobní údaje pouze k účelům, které jsou jasně stanovené a
v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto účelů.
Účel zpracování osobních údajů





Pro uzavření a následné plnění smluvního vztahu
• jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresa pobytu/sídla/místa podnikání, případně další kontaktní
adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa;
• údaje o probíhající spolupráci
Pro výběrová řízení na obsazení pracovního místa v organizaci
• jméno, příjmení, adresa pobytu, případně další kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová
adresa;
• informace o dokončeném/ probíhajícím vzdělání včetně oboru vzdělání
• Informace o předchozích zaměstnáních
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Třetí osoby - zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo organizaci zpracovávány také
zpracovateli organizace, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu
s GDPR:
Dual Software, s. r. o. Na Zlaté stoce 45, České Budějovice, IČ: 251 82 145 (servis IT)
ALDE s.r.o., Krnín 1, 382 32 Chlumec, IČ: 260 65 282 (účetní firma)
FOKUS Vysočina, z. ú., 5. května 356, Havlíčkův Brod, IČ: 150 60 306 (dodavatel evidenčního systému)
Osobní údaje mohou být na základě žádosti předány ve stanovených případech třetím subjektům, které
disponují zákonnou pravomocí o tyto údaje požádat:
 Policii ČR, státním zastupitelstvím a soudům;
 Orgánům finanční správy;
 Poskytovatelům dotací (Krajskému úřadu Jihočeského kraje, městským a obecním úřadům,
případně dalším poskytovatelům)
Práva subjektu údajů

Máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními
údaji.
Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na informace o tom, jak je využíváme.
Máte právo na opravu, pokud se domníváte, že informace, které máme, jsou nepřesné, můžete nás
požádat o jejich aktualizaci či změnu.
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Máte právo na přenositelnost údajů, např. nás můžete požádat, abychom údaje předali třetí osobě, jiné
sociální službě.
Máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné
pro původní účel, zároveň nesmí být dotčeny naše zákonné povinnosti související s uchováváním dat,
Máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte,
že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále
využívali, zároveň nesmí být dotčeny naše zákonné povinnosti.
Nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti Vás informujeme o jejím vyřízení.
Máte právo se kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora
727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel. 234 665 111.
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FOKUS České Budějovice, z. ú.
Novohradská 1058/71,
370 08 České Budějovice
Tomáš Trajer, odborný ředitel
Tel. 774 683 260, e-mail: t.trajer@fokus-cb.cz
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