ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

Dětská skupina Rodinného a komunitního centra Paleček, z.s. (dale jen DS RKC Paleček) si
váží Vaší důvěry spočívající v poskytování osobních údajů a rádi bychom Vás informovali, že
spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje
podle veškeré platné legislativy včetně nařízení GDPR.
Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Kontaktní údaje pověřence jsou uveřejněny na webových stránkách www.mpsv.cz
Totožnost a kontaktní údaje zpracovatele osobních údajů:
Rodinné a komunitní centrum Paleček, z.s.
Uralská 10, Praha 6, 160 00
se sídlem: Písecká 17, Praha 3, 130 00
Datová schránka: j3kci9r
Účel zpracování osobních údajů
V souladu s čl. 6 nařízení 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 (dále jen „Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů“), jsou údaje uvedené v Evidenčním listu dítěte, Potvrzení od lékaře,
Potvrzení od zaměstnavatele a Monitorovacím listu podpořené osoby shromažďovány a
zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky
Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního
programu Zaměstnanost. Údaje z těchto formulářů budou použity pro přípravu zpráv o
realizaci projektu. Tyto formuláře mohou být kontrolovány pracovníky implementační
struktury uvedeného operačního programu nebo osobami pověřenými k provedení kontroly
při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Ministerstvo práce a sociálních věcí je jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v
souvislosti s realizací projektů podpořených z Operačního programu Zaměstnanost
oprávněno zpracovávat uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském
sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména jeho příloh I a II).
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Realizátor projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn
zpracovávat uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného
správcem (tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí) v souladu s čl. 28 Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů.
Doba uchovávání osobních údajů
Osobní údaje jsou/budou uchovávány pro účely jejich zpracování v souladu s čl. 5 odst. 1
písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, po dobu deseti let od ukončení
realizace projektu.
Poučení o právech podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Podpořená osoba má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (tedy informaci,
jaké osobní údaje jsou zpracovávány) a vydání kopie zpracovávaných osobních údajů.
Podpořená osoba má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné
osobní údaje, které se jí týkají, nebo doplnil neúplné osobní údaje.
V případě, že se podpořená osoba domnívá, že jsou její osobní údaje zpracovávané
realizátorem projektu a/nebo správcem nepřesné, má právo na omezení zpracování do doby
ověření přesnosti osobních údajů.
Pokud se podpořená osoba domnívá, že zpracováním jejích osobních údajů bylo porušeno
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.
Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek nepodpoření v rámci projektu.
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