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Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 

Rádi bychom vás informovali, že naše organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v 

oblasti ochrany osobních údajů. 

MESADA, z. s. spravuje osobní (popř. citlivé) údaje pouze v souladu se stanovenými účely a  rozsahu a po 

dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů. 

Údaje o Vás spravujeme, pokud jste následujícím Subjektem údajů: 

- zájemcem/uživatelem sociální služby, jeho zákonným zástupcem/opatrovníkem nebo osobou blízkou 

- zájemcem/účastníkem speciálního programu/projektu 

- uchazečem o zaměstnání/zaměstnancem 

- členem orgánu organizace MESADA, z. s. 

- zájemcem o dobrovolnickou činnost/dobrovolníkem 

- praktikantem (v rámci studentské praxe nebo odborné stáže) 

- dodavatelem služby (u fyzických osob) 

- dárcem (u fyzických osob) 

Údaje, které o Vás zpracováváme, jsou zejména: 

- údaje k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a umožňující kontakt s Vámi 

- údaje nezbytné k efektivnímu a kvalitnímu poskytování našich služeb a dobrovolnické činnosti 

- údaje nezbytné k personální a účetní agendě 

- údaje pro informování veřejnosti o naší činnosti 

- údaje týkající se vzájemných smluvních vztahů s dodavateli služeb 

Důvody ke zpracování Vašich osobních údajů souvisí především s: 

- plněním zákonem stanovených povinností, zejména zákonem o sociálních službách, zákonem o účetnictví, 

zákonem o sociálním zabezpečení 

- uzavíráním smluv a plněním smluvních závazků 

- souhlasem se zpracováním osobních údajů, zejména v případě pořizování a zveřejňování fotografií, 

audio/video záznamů a rozhovorů za účelem informování veřejnosti o naší činnosti 

Doba, po kterou Vaše osobní údaje uchováváme je: 

- účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění (např. pracovní smlouvy, mzdové listy) 

30 let 

- ostatní záznamy zpravidla 10 let 

Údaje jsou uchovávány v souladu se lhůtami vedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách nebo 

vnitřních předpisech organizace. Následně Vaše osobní údaje likvidujeme. 

Subjektům, kterým můžeme nebo musíme Vaše osobní údaje poskytovat, jsou především: 

- kontrolní orgány zejména dle zákona o statné kontrole (např. inspektoři sociálních služeb) 

- další subjekty veřejné moci, ukládá-li nám to zákon (např. orgány státní správy a samosprávy, soudy, orgány 

činné v trestním řízení, orgány dohledu) 
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- zpracovatelé Vašich údajů (např. dodavatelé účetních služeb, dodavatelé aplikace pro dokumentaci 

poskytování sociálních služeb) 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou: 

- obdržet informaci o tom, jaké osobní údaje o něm poskytovatel zpracovává, k jakému účelu, na základě jakého 

právního důvodu a jakým způsobem, komu je předává, jak dlouho je uchovává 

- obdržet informaci o zdroji osobního údaje, pokud ji neposkytl sám zájemce/uživatel 

- obdržet informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování 

- obdržet přehled o svých osobních údajích ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu 

- na předání svých osobních údajů jinému správci, je-li to technicky možné 

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

- požadovat opravu či výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování 

- odvolat svůj souhlas ke zpracování osobního údaje (viz článek 2/b) 

- podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – 

Holešovice 

Dotazy nebo žádosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete směrovat na níže uvedené kontakty naší 

organizace. Nejpozději do 1 měsíce od data obdržení žádosti Vás budeme informovat jejím o vyřízení. 

MESADA, z. s. 

IČ 265 87 955 

Adresa: nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek 

webové stránky: www.mesada.eu 

e-mail: pisek@mesada.eu 

telefon: 608 860 030 

Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D., ředitelka 
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