Zpracování a ochrana osobních údajů v Arkáda – sociálně psychologické
centrum, z.ú.
Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 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), a zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006
Sb., a upravuje ochranu osobních údajů fyzických osob, především zaměstnanců a klientů
zapsaného ústavu, ustanovuje související povinnosti pracovníků organizace, zejména obecnou
povinnost mlčenlivosti a povinnost mlčenlivosti vůči orgánům činným v trestním řízení.
Arkáda z.ú. je oprávněna shromažďovat a zpracovávat osobní údaje výhradně za účelem
poskytnutí služeb a pro potřeby personálního zajištění služeb.
1. Organizace zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které jsou získané
v souladu se zák. č. 101/2000 Sb.
2. Organizace shromažďuje osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a
v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu
3. Uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování
4. Organizace zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o zajištění služby, plnění
úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci. Souhlas je vyjádřen
konkludentně.
5. Bez souhlasu lze zpracovávat osobní údaje pro účely statistické a vědecké, pro tyto
účely musí být údaje anonymizovány.
6. Organizace dbá na to, že subjekt údajů neutrpí újmu na svých právech, zejména na
zachování lidské důstojnosti, ochranu soukromí a osobního života.
7. Organizace je povinna přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému
či nahodilému přístupu k osobním údajům (kartotéky, uzamykatelné skříně, hesla
v PC, zabezpečení místností, kde se údaje nacházejí).
8. Zaměstnanci organizace zachovávají mlčenlivost o osobních údajích a o
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejněním by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti
osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání.
9. Organizace má povinnost vůči subjektu údajů vysvětlit důvody a účel informací, které
po subjektu informací žádá, seznámit jej se způsobem, jakým s nimi nakládá.
10.Organizace získává pouze takové informace, které odpovídají účelu, pro který jsou
zpracovávány, dbá o jejich přesnost.
11. Osoba, která informace poskytla, má právo na přístup ke svým osobním údajům,
jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost osobních údajů a podání
námitky proti zpracování svých osobních údajů.
12.Osoba, která informace poskytla, může žádat úřad (Úřad na ochranu osobních údajů) o
nápravu v případě zjištění, že došlo k pochybení
13. Po stanovené době musí být údaje skartovány bezpečným způsobem, aby nedošlo
k zneužití těchto údajů.
14. Organizace má písemně jmenované osoby, které jsou oprávněné pracovat
s konkrétními údaji.
V Písku: 9/2018
Odpovědné osoby: Mgr. Andrea Veselá Vondrášková
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