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CHARITA PŘELOUČ 

 
Informace o ochraně osobních údajů pěstounů, kteří využívají služby 

Charity Přelouč 
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o ochraně osobních údajů (např. jméno, 
příjmení, datum narození, bydliště, atd.) a Vašich právech souvisejících se zpracováním 
těchto údajů v organizaci Charita Přelouč. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními 
předpisy.1, Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu, který potřebujeme pro  
poskytování služby PODPORA PRO PĚSTOUNY. 
 

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 
Správcem Vašich osobních údajů je Charita Přelouč prostřednictvím svého střediska 
PODPORA PRO PĚSTOUNY. Vaše údaje zpracovává toto středisko, s nímž máte 
podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče. Pokud jste uživatelem více služeb, 
zpracovává každé středisko pouze ty údaje, které se týkají jejich služby, jíž jste uživatelem. 
Správce Vaše údaje zpracovává, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a 
zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným níže.  
Adresa sídla správce: 
Charita Přelouč 
Masarykovo náměstí 48 
535 01 Přelouč 
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Zdenka Kumstýřová, ředitelka 

       ID datové schránky: 9seb8y 
       e-mail:zdenka.kumstyrova@prel.hk.caritas.cz  
       telefonní kontakt:+420 731 402 371  
 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme? 
Zpracováváme osobní údaje, které získáme od Vás na základě žádosti o uzavření dohody o 
výkonu pěstounské péče, v rámci osobního jednání s Vámi jako zájemcem o uzavření dohody 
o výkonu pěstounské péče, či při samotném uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče 
nebo na základě informací a dokumentů poskytnutých Vámi v souvislosti s dohodou o výkonu 
pěstounské péče. Osobní údaje můžeme získat i od pracovníků orgánů sociálně právní 
ochrany dětí, kteří s námi spolupracují a s Vámi uzavření dohody předjednali. Jedná se 
zejména o: 

 Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresu trvalého 
pobytu, státní občanství, pohlaví 

                                                1 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016o 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) účinné od 25. 05. 2018, dále jen 
„nařízení GDPR“ a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
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 Kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa 
 Údaje související s poskytováním služby: o poptávaných službách a pomoci, o 

poskytnutých službách a pomoci a jejich průběhu, včetně informací o věku, o 
zdravotním stavu, rodinné situaci, zaměstnání, výše příjmů, školní prospěch.  

 Zvláštní osobní údaje (dříve citlivé údaje) – tyto údaje od Vás požadujeme pouze 
tehdy, vyžaduje-li to situace a je-li to pro poskytování služby nutné.   

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, ve kterém nám byly Vámi a orgánem sociálně právní 
ochranydětí poskytnuty a které jsme my oprávněni či povinni zjišťovat na základě právního 
předpisu či Vašeho souhlasu. 
K osobním údajům můžeme přiřazovat také adresní a identifikační údaje jiných osob, které se 
účastní poskytování služby (např. děti svěřené do Vaší péče, rodinní příslušníci). 
 

3. Jste povinni nám osobní údaje předávat? 
Vyžadujeme od Vás osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění dohody o výkonu 
pěstounské péče, pro plnění našich právních povinností nebo pro ochranu našich 
oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme Vám službu 
poskytnout. 
Osobní údaje, které nám předáváte na základě souhlasu, jsou dobrovolné a souhlas můžete 
kdykoliv odvolat. 

 
4. Proč (k jakému účelu) zpracováváme Vaše osobní údaje? 

Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje jako osoba pověřená k výkonu sociálně-právní 
ochrany nám ukládá zákon.2 
Po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče zpracováváme Vaše osobní údaje a osobní 
údaje dětí svěřených do Vaší péč, abychom mohli tuto dohodu plnit. 
Citlivé osobní údaje (např. zdravotní stav) zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu za 
účelem poskytování služby či z titulu ochrany životně důležitých zájmů (např. předejití vzniku 
újmy na zdraví). 
Některé údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (např. fotky z akcí a jejich použití 
pro propagaci našich služeb).   
Všechny Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu.   
 

5. Koho osobní údaje zpracováváme? 
Zpracováváme osobní údaje: 

 zájemců o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče 
 pěstounů, kteří mají s námi uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče 
 dalších osob, které se účastní poskytování služby (např. svěřené děti do Vaší péče, 

rodinní příslušníci,učitel, lékař) 
                                                2zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,§ 48písm. d) a f) 
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6. Od koho osobní údaje získáme? 

Zpracováváme osobní údaje, které získáme od Vás (pěstounů) a dále které si vytváříme sami 
svojí činností. 
V případech, kdy je to k dosažení účelu zpracování Vašich údajů nezbytné, doplňujeme o 
data od dalších zdrojů třetích stran (např. lékaři, školy, orgány sociálně právní ochrany 
dětíatd). 
 

7. Kdo má k osobním údajům přístup? 
Kromě zaměstnanců Charity Přelouč mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i dalším 
osobám, ale pouze v případě, že jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním 
údajům (např. orgány činné v trestním řízení, kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro 
přístup k informacím, soud) nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu našich práv (např. 
soudní řízení).  
 

8. Komu osobní údaje předáváme? 
Vaše osobní údaje a osobní údaje dětí svěřených do Vaší péče, které jsou součástí dohody o 
výkonu pěstounské péče, plánu doprovázení pěstounské rodiny a zpráv o průběhu výkonu 
pěstounské péče předáváme pracovníkům orgánu sociálně právní ochrany dětí, jak nám 
ukládá zákon3.  
Vaše osobní údaje a osobní údaje dětí svěřených do Vaší péče, které jsou součástí dohody o 
výkonu pěstounské péče, předáváme pracovníkům Úřadu práce České republiky – Krajská 
pobočka v Pardubicích, jak nám ukládá zákon3. 
Sdílet Vaše osobní údaje s dalšími osobami můžeme také na základě Vašeho souhlasu. 
Způsob, podmínky a rozsah předávání Vašich osobních údajů třetí straně je vždy v souhlasu 
specifikován. 
Vaše osobní údaje do zahraničí nepředáváme. 
 

9. Jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje? 
ZpracováníVašich osobních údajů je prováděno na pracovišti služby PODPORA PRO 
PĚSTOUNY jednotlivými pověřenými zaměstnanci. Ke zpracování dochází prostřednictvím 
výpočetní techniky v elektronické podobě a dále i vlistinné podobě za dodržení všech 
bezpečnostních zásad pro zpracování osobních údajů.  
Za tímto účelem přijala Charita Přelouč technickoorganizační opatření k zajištění ochrany 
osobních údajů. 
Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem práce dozví. Tato 
povinnost platí i po skončení pracovního poměru zaměstnance. 
 
                                                
3 zákon č. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
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10. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje? 
Dokumenty služby PODPORA PRO PĚSTOUNYarchivujeme po dobu pěti let od ukončení 
poskytování služby. Doba začíná běžet 1. lednem roku následujícího po roce, ve kterém došlo 
k ukončení služby. Po uplynutí této lhůty jsou data zlikvidována. 
Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, uchováváme po dobu, na 
kterou nám byl souhlas platně udělen. 
 

11. Jaká máte práva? 
Máte právo vědět, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. V případě, že jsou Vaše osobní 
údaje nesprávné (nepřesné), máte právo požadovat jejich opravu či doplnění neúplných 
údajů. Za určitých podmínek máte právo na omezení zpracování. 
V případě, že zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, jste oprávněni tento 
souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů 
po dobu, co byl tento souhlas Vámi platně udělen. 
Dále máte právo podat stížnost. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je v rámci 
České republiky Úřadpro ochranu osobních údajů ČR, aniž jsou dotčeny jiné prostředky 
ochrany, domníváte-li se, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právní úpravou.   
Úřad pro ochranu osobních údajů ČR 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 

 
Telefon: 234 665 111   
E-mail: posta@uoou.cz 
 

12. Kde mohu najít další informace? 
Další informace k poskytované službě jsou zveřejněny na webových stránkách 
www.prelouc.charita.cz Informace můžete čerpat i na webových stránkách Úřadu pro ochranu 
osobních údajů www.uoou.cz. 
 
Přelouč dne: 
 
 
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová    Mgr. Pavlína Křepská 

ředitelka    vedoucí služby PODPORA PRO PĚSTOUNY 


