
 

 

 

Informace o činnostech zpracování osobních údajů klientů osob pověřených 

k výkonu sociálně právní ochrany dětí                                                       

 

 

Správce osobních údajů klientů:  

PREVENT 99 z. ú. 

Heydukova 349 

386 01 Strakonice 

IČO 69100641 

 

 

Jaké údaje jsou zpracovávány: 

o jméno a příjmení, případně akademický titul, datum narození, 

telefonní číslo, emailový kontakt, adresu TP i kontaktní adresu, 

také další údaje jako je č.j. a data rozsudku o svěření dětí do 

péče, bankovní spojení (proplácení čerpaných služeb) a osobní 

údaje citlivé: bližší informace o klientově osobním a rodinném 

životě 

Pro případné další použití osobních údajů nad rámec základních činností 

(např. použití fotografií, videa) musí dát klient souhlas. 

 

 

PREVENT 99 z. ú. je oprávněn/povinen zpracovávat osobní údaje, pokud: 

- je potřebuje pro plnění jakékoliv smlouvy (dohody), kterou s ním klient 

uzavřel (včetně samotného uzavření); v případě, že klient odmítne 

takové údaje poskytnout, není možné smlouvu (dohodu) uzavřít, resp. 

plnění ze smlouvy požadovat  

- musí plnit právní povinnosti, které mu ukládá zákon (např. povinnost 

vést osobní spis klienta). 

- je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. 

z důvodu ochrany života a zdraví klientů, prokázání řádného čerpání 

dotací, ochrany majetku zaměstnavatele, apod.). 

                                                       

 

Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány: 

- klientská dokumentace – 10 let po ukončení spolupráce 

 

 

 

 

 



 

 

Jaká jsou práva klienta při zpracování osobních údajů: 

- Právo na informování o účelu zpracování, právní základ zpracování, 

totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích 

osobních údajů  

- Právo na přístup k osobním údajům  

- Právo na opravu, resp. doplnění  

- Právo na výmaz, omezení zpracování – pokud již odpadl nebo není 

dán důvod ke zpracování osobních údajů, máte právo na jejich výmaz 

- Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování 

Vašich údajů pro účely oprávněných zájmů PREVENT 99 z. ú.  

- Právo podat stížnost - Dozorový orgán pro podání stížnosti: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27,  170 00 Praha 7  

tel.: 234 665 111, mail: posta@uoou.cz 

datová schránka: qkbaa2n  

web: www.uoou.cz 

 

Komu může správce zpřístupnit osobní údaje: 

- Běžné i citlivé osobní údaje jsou chráněny institutem mlčenlivosti, ale 

mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních 

předpisů. V režimu zákona č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně 

dětí je pověřená osoba povinna poskytnout orgánu sociálně-právní 

ochrany informace o poskytované službě. Děje se tak pravidelně v 

rámci zpracovávání tzv. průběžných zpráv o výkonu pěstounské péče 

a také na vyžádání orgánu SPOD. K prolomení mlčenlivosti může také 

dojít vůči orgánům činným v trestním řízení a to na základě oznamovací 

povinnosti a povinnosti překazit trestný čin (viz § 167 a 168 trestního 

zákona). Tato povinnost je nadřazena mlčenlivosti. O prolomení 

mlčenlivosti správce klienta vyrozumí. Kromě zákonem daných 

povinností nepředává správce údaje klientů jiným subjektům, jedině na 

přání a s písemným souhlasem klienta. 

 

 

   

S informací jsem byl seznámen dne:  

 

Jméno, příjmení: 

 

Podpis:  
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