Smlouva o zpracování osobních údajů

Společnost MOST K NADĚJI, z.s.
sídlo: Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most 1
IČ: 63125137
www.mostknadeji.eu
e-mail: reditel@mostknadeji.cz
zastoupená: Lubomír Šlapka
(dále jen „zpracovatel“)

a

Klient………………………………………………….
V……………………………………

Dne…………….

Poznamenej typ zpracovávaných údajů:

Program protidrogové prevence v penitenciárních zařízeních, Most k naději z.s.
ičo.: 63125137, Most, Petra Jilemnického 1929/9, 434 01, www.mostknadeji.eu

• Tato smlouva je uzavírána za účelem zpracování a zajištění ochrany osobních údajů
klienta zpracovávaných v rámci jeho účasti v programu PPPZ (Adiktologické služby ve
věznicích ČR) organizace Most k naději, z.s. v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů
(EU) 2016/679 (dále též GDPR).
• Zpracovatel smí zpracovávat pouze takové osobní údaje, které souvisí s předmětem
Smlouvy o poskytování sociální služby a jsou pro její plnění nezbytné, tedy údaje nezbytně
nutné k uzavření smlouvy dle § 91 zákona 108/2006 Sb., o poskytování služeb dle aktuální
verze Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence
rizikového chování, o poskytování vzdělávaní dle akreditačního systému DVPP MŠMT
(zákon č. 563/2004 Sb., vyhláška č. 317/2005 Sb.) a akreditačního vzdělávacího systému
MPSV (vyhláška č. 176/2009 Sb.).
• Předmětem zpracování na základě této Smlouvy nejsou osobní údaje patřící do zvláštní
kategorie osobních údajů ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679.
• Organizace zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb programu PPPZ
(sociální služby, služby primární prevence rizikového chování, vzdělávání):
jméno, příjmení (kategorie OÚ č.1):
datum narození (kat. OÚ č.X):
bydliště (kat. OÚ č.X1):
(Zaškrtni typ zpracovávaných údajů)

• Sběr osobních dat závisí na typu aktivity v rámci programu PPPZ (skupinová, individuální
práce). Poskytnutí osobních údajů nezbytných k individuálním službám v rámci sociální práci
či zajištění služeb následné péče třetí osobě je vždy ošetřeno písemným souhlasem klienta.
• Osobní údaje budou zpracovatelem uchovávány pouze po dobu trvání smluvního vztahu
mezi Vámi a organizací. Po jejím ukončení je zpracovatel povinen údaje zlikvidovat, přičemž
tato povinnost nevznikne, je-li jejich další uložení vyžadováno právem Evropské unie nebo
právním řádem ČR.
• Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě bez Vašeho výslovného souhlasu s
výjimkou situací vyplývajících z dalších právních norem (OSPOD, Policie ČR, orgány činné
v TŘ, specializované útvary, orgány VS).
• V souvislosti s ochranou osobních údajů máte veškerá práva vyplývající z obecně
závazných právních předpisů:
Program protidrogové prevence v penitenciárních zařízeních, Most k naději z.s.
ičo.: 63125137, Most, Petra Jilemnického 1929/9, 434 01, www.mostknadeji.eu

• právo proti zpracování osobních údajů se odvolat,
• právo osobní údaje opravit či doplnit,
• právo požadovat omezení zpracování,
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
• právo požadovat přenesení údajů,
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech,
• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně
osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
Povinnosti zpracovatele: technicky a organizačně zabezpečí ochranu osobních údajů
v souladu s článkem 32 Nařízení (EU) 2016/679 tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům,
jinému neoprávněnému zpracování či zneužití a aby byly technicky a organizačně nepřetržitě
po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů,
vyplývající z Nařízení (EU) 2016/679 a právních předpisů.
• Tato Smlouva a právní poměry z ní vzešlé a s ní související se řídí Nařízením (EU)
2016/679 a právními předpisy ČR. Nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední
ze smluvních stran. Ukončením dohody o spolupráci zaniká i tato Smlouva.
• Smlouva je sepsána ve dvou originálních vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
• Smluvní strany prohlašují, že obsahu této Smlouvy rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož
připojují své podpisy a tuto Smlouvu tím uzavírají.
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