Informace o zpracování osobních údajů
1. Čí osobní údaje společnost Fosa zpracovává?
Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud jste


uživatelem sociální služby nebo zájemcem o ni, jeho opatrovníkem nebo blízkou
osobou,



účastníkem vzdělávacího programu nebo zájemcem o účast v něm,



účastníkem dobrovolnického programu nebo zájemcem o účast v něm,



zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání,



členem orgánu společnosti Fosa,



dobrovolníkem nebo zájemcem o dobrovolnickou činnost,



dodavatelem služby, pokud jste fyzická osoba,



dárcem finančních prostředků nebo služby.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracovává a k jakému účelu?
Zpracováváme

Vaše

běžné,

v případě

uživatelů

sociálních

služeb

a

účastníků

dobrovolnického programu také zvláštní osobní údaje, zejména


údaje k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a umožňující kontakt s Vámi,



údaje nezbytné k efektivnímu a kvalitnímu poskytování sociálních nebo vzdělávacích
služeb a k dobrovolnické činnosti,



údaje nezbytné k personální a účetní agendě,



údaje pro informování veřejnosti o naší činnosti,



údaje týkající se vzájemných smluvních vztahů s dodavateli služeb.

3. Jaké má právní důvody ke zpracovávání Vašich osobních údajů?
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních důvodů:


plnění zákonem stanovených povinností, zejména zákonem o obecně prospěšných
společnostech, o sociálních službách a o dobrovolnické činnosti, o účetnictví,



uzavření smluv a plnění smluvních závazků,



souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména v případě
a) pořizování a zveřejňování fotografií a videozáznamů za účelem informování
veřejnosti o naší činnosti,
b) nabídky vzdělávacích služeb.

4. Po jakou dobu je uchovává?
Vaše osobní údaje uchováváme po tuto dobu:


účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění (pracovní
smlouvy a dohody, mzdové listy, záznamy o pracovních úrazech 30 let),



ostatní záznamy 10 let.

Po této době záznamy s Vašimi osobními údaji likvidujeme.
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5. Komu může nebo musí Vaše osobní údaje poskytnout?
Vaše osobní údaje poskytujeme


kontrolním orgánům zejména dle zákona o státní kontrole, například inspektorům
sociálních služeb,



dalším subjektům veřejné moci, pokud nám poskytnutí Vašich osobních údajů ukládá
zákon, zejména orgánům státní správy a samosprávy, soudům, orgánům činným
v trestním řízení, orgánům dohledu,



zpracovatelům Vašich údajů, zejména dodavateli účetních služeb a aplikace pro
dokumentaci poskytování sociálních služeb.

6. Jaká jsou Vaše práva?
Máte právo


obdržet informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, k jakému účelu, na
základě jakého právního důvodu a jakým způsobem, komu je předáváme, jak dlouho
je uchováváme,



obdržet informaci o zdroji osobního údaje, pokud jste nám jej neposkytl Vy,



obdržet informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně
profilování,



obdržet přehled Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu,



na to, aby Vaše osobní údaje byly předány jinému správci, je-li to technicky možné,



vznést námitku proti zpracování osobních údajů,



požadovat opravu či výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování,



odvolat svůj souhlas ke zpracování osobního údaje,



podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

7. Kam se můžete obrátit s dotazem nebo s žádostí v souvislosti se zpracováním
osobních údajů?
Název: Společnost Fosa, o. p. s.
IČ: 247 24 017
Adresa: Filipova 2013/3, 149 00
Webové stránky: ww.fosaops.org
E-mail: fosaops@fosaops.org
Telefon: 271 910 016, 775 350 115
V případě každé žádosti jsme povinni ověřit Vaši totožnost. O jejím vyřízení Vás budeme
informovat nejpozději do 1 měsíce od data jejího obdržení.
Děkujeme, že nám pomáháte chránit Vaše osobní údaje!
Petra Vitáková, ředitelka společnosti Fosa, o. p. s., dne 1. května 2018
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