Prohlášení o ochraně soukromí
V tomto Prohlášení o ochraně soukromí je vysvětleno, jakým způsobem
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z. s. zpracovává osobní údaje o osobách,
s nimiž přijde do styku při jednání se společnostmi a jinými příslušnými
osobami, včetně fyzických osob a dále zaměstnanců, pracovníků společností,
poskytovatelů služeb.
Kdo odpovídá za vaše osobní údaje a jak je ho možné kontaktovat
1. Správcem vašich osobních údajů je:
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z. s., Křivatcová 416, 155 21 Praha 5 –
Zličín, IČO: 70822301, registrace u Městského soudu v Praze L 10834.
2. Proč vaše osobní údaje zpracováváme
Vaše osobní údaje zpracováváme dle potřeby za účelem uskutečňování našich
oprávněných smluvních a jiných zájmů, a to z následujících důvodů:
•
•
•
•
•
•
•
•

poskytování sociálních služby;
evidence zájemců o službu včetně sociálního šetření;
evidence odmítnutých žadatelů;
vykazování sociálních služeb orgánům veřejné správy;
správě našich informačních technologií a zajišťování bezpečnosti našich systémů;
pro účely firemního marketingu, analýz a provozu kontrolních a řídících informačních
systémů;
prošetřování, odpovědi a řešení stížností a úniků údajů týkajících našeho spolku;
analýzy sociální služby;

3. Kde společnost OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z. s. získává vaše
osobní údaje a kategorie osobních údajů
Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo nebo které se o vás
dozvíme z toho, jakým způsobem využíváte naše systémy, a dále z naší
komunikace a dalších jednání s vámi a/nebo vaší organizací
4. Komu vaše osobní údaje poskytujeme
Z důvodů uvedených v bodě 2 výše vaše osobní údaje poskytujeme těmto
subjektům:
•
•

dalším subjektům provádět kontroly poskytování sociálních služeb dle zákona
108/2006
odborným poskytovatelům služeb (například právním poradcům, finančnímu úřadu,
pojišťovnám, soudům);

•

právním poradcům, státním orgánům a orgánům činným v trestním řízení a dalším
osobám, které jsou účastníky nebo zvažují soudní řízení;

5. Kam vaše osobní údaje předáváme
Vaše osobní údaje můžeme předávat orgánům činným v trestním řízení, finančním
úřadům a státním orgánům, soudům a dalším orgánům, poskytovatelům služeb.
6. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k naplnění účelů našeho vztahu s
vámi nebo s vaší organizací. Po ukončení smlouvy jsou vyřazeny z aktivní
evidence a dále archivovány dle lhůt stanových zákonem.
7. Jaká jsou vaše práva ve vztahu k osobním údajům
Jste oprávněni nás požádat
•
•
•
•

O poskytnutí kopie vašich osobních údajů,
O opravu vašich osobních údajů,
O výmaz vašich osobních údajů nebo
O omezení zpracování vašich osobních údajů.

8. Prohlášení
Toto Prohlášení o ochraně soukromí nabývá účinnosti 25. května 2018.

