
Pravidla pro zpracování osobních údajů 

 

Správcem osobních údajů je Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú. 

Osobní údaje zpracováváme v souladu s aktuální platnou legislativou. 

Zpracováváme osobní údaje: 

 osob pečujících a osob v evidenci, které uzavřely Dohodu o výkonu pěstounské péče 

s naší organizací 

 dětí svěřených osobám pečujícím / osobám v evidenci, které mají uzavřenou Dohodu o 

výkonu pěstounské péče s naší organizací 

 zájemců o uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče s naší organizací 

Nejčastěji zpracováváme tyto osobní údaje: 

 adresní a identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého 

bydliště) 

 kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) 

Údaje získáváme a zpracováváme: 

 na základě zákonných povinností jako osoba pověřená k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí 

 na základě oprávněného zájmu 

 zákonné povinnosti a oprávněný zájem jsou právními základy, pro které nepotřebujeme 

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů 

Poskytování osobních údajů třetím stranám: 

Údaje neposkytujeme třetím osobám s výjimkou případů, kdy k předání informací máme 

písemný souhlas nebo nás k tomu zavazuje právní předpis. 

Zabezpečení osobních údajů: 

Osobní údaje uchováváme v elektronické a listinné podobě. Osobní údaje v listinné podobě 

(spisová dokumentace) jsou uloženy v uzamykatelné skříni a mají k nim přístup pouze 

oprávněné osoby. Veškeré nosiče elektronických dat (notebooky, PC, mobilní telefony) jsou 

chráněny hesly a podléhají pravidelné aktualizaci zabezpečovacích systémů. 

Vaše práva 

Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k dalším informacím souvisejícím s jejich 

zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů, doba uchování, zdroje 

osobních údajů apod. Správce Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předá.  



Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních 

údajů. Současně máte povinnost neprodleně hlásit všechny změny ve Vašich údajích. 

Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti 

nebo pokud jsou splněny jiné výjimky. 

 

Kontakt na osobu odpovědnou za řízení ochrany osobních údajů: 

Mgr. Jana Žáková 

jana@ddkorkyne.cz 

tel: +420 735 171 848 
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