INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Určeno zejména pro subjekt údajů: Dobrovolníci a klienti dobrovolnických programů
Temperi, o.p.s. se sídlem Jar. Haška 1818/1, 370 04 České Budějovice; IČ: 28159179, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka č. 235
(dále jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, tímto informujeme dobrovolníky a klienty
dobrovolnických služeb (dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních
údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv Subjektů údajů souvisejících se zpracováním
jejich osobních údajů Organizací.
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.
Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a
rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.
Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů
1. Zajištění a poskytování dobrovolnické služby
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření (popř. o změně) smlouvy o
spolupráci, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.
Údaje jsou zpracovávány z titulu plnění zákonných povinností, dále z titulu smlouvy o
spolupráci a z titulu metodiky realizace dobrovolnického programu.


Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje Subjektu údajů v rozsahu – jméno,
příjmení, datum a místo narození, trvalý pobyt, korespondenční adresa, telefonní číslo,
email. U zájemců o využití dobrovolnických služeb jde dále o údaje zvláštních kategorií,
které jsou nutné ke kvalitní realizaci dobrovolnické služby – údaje o poptávaných službách,
činnostech, údaje o nepříznivé situaci dítěte/rodiny, údaje o zdravotním stavu dítěte (o
užívaných lécích a pomůckách, dietě, alergiích, zdravotních omezeních), údaje o životní
situaci dítěte (jeho dovednostech a zvyklostech, mobilitě, sebeobsluze, komunikačních
schopnostech, potřebách a míře podpory, vzdělávacích institucích a dalších odbornících,
které dítě navštěvuje). U dobrovolníků, vykonavatelů dobrovolnické služby, jde o osobní
údaje jako je současné zaměstnání či studium, nejvyšší dosažené vzdělání, dokončené
kurzy, informace o zájmech a současných volnočasových aktivitách, informace o
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zkušenostech s prací s dětmi, a o osobní údaje zvláštních kategorií, jako je prohlášení o
zdravotní způsobilosti k vykonávání dobrovolnické činnosti, prohlášení o bezúhonnosti,
výpis z rejstříku trestů, potvrzení o studiu či doklad o nejvyšším vzdělání, zpráva
psychologa o vhodnosti k zapojení do dobrovolnické činnosti (výsledky psychologického
screeningu budou uloženy u psychologa, který provede testování).

2. Prezentace a propagace Organizace


souhlas se zpracováním osobních údajů
o

Organizace pořizuje a zpracovává osobní údaje Subjektu údajů v rozsahu –
fotografie, videa uživatele služby, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke
zpracování osobních údajů.

o

Tento souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené
adrese Organizace nebo v listinné formě oznámením doručeným na níže uvedenou
adresu organizace.

Zpracovatelé a příjemci
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo organizaci zpracovávány také
zpracovateli Organizace a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu
s GDPR.
Organizace Subjekt údajů informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti
předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných
osobních údajů. Organizace dále předává osobní údaje v souladu se zákonem, a to ve
stanovených případech následujícím subjektům:


Policii ČR, státním zastupitelstvím a soudům;



společnostem provádějícím vůči zaměstnancům výkon rozhodnutí;



České správě sociálního zabezpečení;



Finančnímu úřadu a Finančnímu ředitelství;



zdravotním pojišťovnám;



pojišťovně Kooperativa (pojištění zaměstnanců na pracovní úrazy, pojištění dobrovolníků);



pojišťovnám, kde má organizace pojištěný majetek a odpovědnost z činnosti;



Krajskému úřadu Jihočeského kraje;



Ministerstvu práce a sociálních věcí;



jiným subjektům na základě písemného zmocnění klienta.
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Práva Subjektu údajů
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a
k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů,
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje
uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování,
včetně profilování. Organizace poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů na žádost
subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost Subjektu údajů může organizace požadovat
přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné, na poskytnutí takové informace.
Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl organizaci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému
správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci
druhému, je-li to technicky proveditelné.
V případě, že se Subjekt údajů domnívá, že Organizace nebo smluvní zpracovatel organizace
provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu
údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může Subjekt údajů Organizaci požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních
údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může Subjekt údajů vznést námitku proti
takovému zpracování.
Organizace vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti
informuje Subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.
Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních
údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.
Kontaktní údaje Organizace
Název: Temperi, o.p.s.
Sídlo: Jar. Haška 1818/1, 370 04 České Budějovice
E-mail: ales.novotny@tempericb.cz
Tel.: 702 642 537
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