
OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Správcem osobních údajů je: 

Centrum sociálních služeb Bystré 

Školní čp. 319  

569 92 Bystré 

IČ: 75007932 

2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů 

3. Osoba určená pro ochranu osobních údajů:   

Jméno a příjmení: Mgr. Vlasta Machatová 

Adresa pro doručování: Centrum sociálních služeb, Školní čp. 319, 569 92 Bystré 

Elektronická adresa: vlasta.machatova@cssbystre.cz 

Telefon: 468 001 112, 736 752 619 

4. Účel zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti organizace je 

organizaci Centrum sociálních služeb Bystré přímo stanoveno zvláštními předpisy nebo taková povinnost plyne 

ze zvláštních předpisů. Jde zejména o zákony a předpisy: 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách a vyhl. 

505/2006 Sb.,372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), 341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících, 262/2006 Sb. Zákoník práce, 586/1992 Sb. 

Zákon o daních z příjmů, 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 592/1992 Sb. 

Zákon o pojistném a všeobecném zdravotním pojištění, 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví. Osobní údaje 

zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak 

ukládá zvláštní zákon. Účel zpracování osobních údajů také na základě oprávněné zájmy správce dle ( čl.6, bod f) 

5. Příjemci osobních údajů: zaměstnanci zajišťující personální, ekonomickou a sociální agendu  

6. Organizace nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země. 

7. Při zpracování osobních údajů organizací nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly 

činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. 

8. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po 

uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým 

a skartačním plánem a 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě  

9. Pokud jsou u organizace Centrum sociálních služeb Bystré zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:  

a. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů, 

b. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané 

Centrem sociálních služeb Bystré jsou nepřesné), 

d. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 

e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste organizaci poskytl/a, 

g. podat stížnost u dozorového orgánu 

10. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů. 

11. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. 

Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

12. Svá práva vůči organizaci uplatňujte cestou osoby pověřené ochranou osobních údajů. 


