Informace o ochraně osobních údajů
Naše nestátní neziskové zařízení Centrum mladé rodiny Milísek, z. s., IČ 22835873, sídlem
Sažinova 763, 399 01 Milevsko (dále jen „Centrum“), v rámci všech oblastí své činnosti postupuje
v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen
„Nařízení“).
Abyste mohli využívat služeb našeho Centra a účastnit se aktivit, které organizujeme, musíme
zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Dle Nařízení jsme tzv. správcem, který určuje účely a
prostředky zpracování osobních údajů fyzických osob. Tyto údaje zpracováváme v souladu
s právními předpisy a morálkou. Zpracování se uskutečňuje na základě základních důvodů
(právních titulů) zpracování, a to za konkrétním účelem, přiměřenými způsoby, formami a
v přiměřeném rozsahu. Vaše osobní údaje náležitě chráníme a zpracováním se snažíme zasahovat
do Vašeho soukromí jen v nezbytně nutné míře. Osobní údaje uchováváme jen po omezenou
dobu, poté je likvidujeme. Se zpracovateli osobních údajů, jejichž služeb využíváme, máme
uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Využíváte-li služeb našeho Centra, které jsou
podporované speciálními sociálními programy, máme povinnost některé z Vašich osobních údajů
předávat řídícím orgánům těchto programů v rámci území EU. Do zemí mimo EU Vaše osobní
údaje nepředáváme. Vyžadují-li to právní předpisy, zpracováváme osobní údaje pouze na základě
Vašeho souhlasu, toto se týká zejména pořizování a zveřejňování fotografií a videí, ze kterých je
možné určit totožnost zobrazované osoby. Souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií a
videí můžete kdykoliv odvolat. Využívat služeb Centra a účastnit se jeho aktivit můžete nezávisle
na udělení tohoto souhlasu.
Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a transparentně. Za tímto účelem jsme vypracovali
Vnitřní předpis o ochraně osobních údajů, podle kterého při zpracování postupujeme. Na dotaz
Vám srozumitelnou formou poskytneme relevantní a aktuální informace o tom, jaké Vaše osobní
údaje zpracováváme a jakým způsobem se tak děje (právo na přístup k osobním údajům). V případě
nepřesnosti nebo neúplnosti Vaše osobní údaje opravíme (právo na opravu), na Vaši žádost a
v oprávněných případech jejich zpracování omezíme (právo na omezení zpracování) nebo je
vymažeme (právo být zapomenut). Proti našemu zpracování můžete kdykoliv vznést námitku
(právo vznést námitku). Pokud by bylo pravděpodobné, že došlo k porušení našeho zabezpečení
s vysokým rizikem pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu. Respektujeme Vaše právo podat podnět či stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů.
V případě jakýchkoliv nejasností, doplňujících dotazů nebo požadavků na realizaci výše uvedených
práv v oblasti ochrany osobních údajů neváhejte kontaktovat předsedkyni a ředitelku Centra Bc.
Lenku Bečkovou na tel. čísle +420 723 449 409, e-mailové adrese centrummilisek@email.cz nebo
osobně v prostorách Centra na adrese Sažinova 763, 399 01 Milevsko.

Dne 24. 5. 2018 v Milevsku
Bc. Lenka Bečková,
předsedkyně a ředitelka organizace

