
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Provincie kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, která je provozovatelem těchto 

webových stránek, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů , správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak 

zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své činnosti. 

  

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Provincie kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice   

Přemyšlenská 6 

182 00 Praha 8 - Kobylisy 

IČO: 00406911, DIČ: CZ00406911 

  

Společnost Provincie kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice nemá pověřence, 

zodpovědnou osobou je statutární zástupce společnosti: 

Jana Svobodová  

tel.: 286 001 035  

e-mail: jana.svobodova@fma.cz 

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Provincie kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice zpracovává osobní údaje dle účelu, pro 

který je od jednotlivých subjektů údajů získala: 

o evidence členek novicek a kanditátek a bývalých členek kongregace 

o evidence dárců, dobrovolníků, příznivců a podporovatelů Provincie 

o plnění smluvního vztahu  

o evidence dodavatelů, odběratelů a obchodních partnerů organizace 

o účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností 

o oprávněný zájem 

mailto:jana.svobodova@fma.cz


o personální a mzdová agenda 

  

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ 

o jméno a příjmení, titul 

o název organizace a funkce v rámci organizační struktury 

o adresa (sídlo společnosti, kontaktní adresa pro zasílání, bydliště) 

o telefonní číslo 

o e-mailová adresa, datová schránka 

o číslo účtu 

o IČ, DIČ 

  

PROČ MOJE ÚDAJE SHROMAŽĎUJETE? 

Všechny osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplňování našich poptávkových či 

jiných formulářů, potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, kterou spolu uzavřeme či 

hodláme uzavřít. Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

V této souvislosti vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování 

údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. 

  

JAK OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME? 

Ochraně osobních údajů, které od vás (až už jako od klientů či návštěvníků stránek) získáme, 

věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých 

pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a které se nachází v zabezpečených 

prostorách. Dle čl.32 jsme přijali technická a organizační opatření, aby Vaše data byla u nás v 

bezpečí. Níže uvádíme nástroje, které Vaše osobní údaje zpracovávají, ale výhradně za účelem 

cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb. 

Při zpracování osobních údajů ze strany Provincie kongregace Dcer Panny Marie 

Pomocnice nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném 

zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně. 



 SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM? 

Při plnění smlouvy pověřujeme jiné společnosti jejich vyřízením např. dopravci, platební 

instituce atd. Těmto společnostem poskytneme pouze osobní údaje, které jsou potřeba k 

poskytnutí konkrétní služby. Vyžadujeme od nich, aby s těmito informacemi nakládali 

diskrétně a aby je nepoužívali k jiným účelům. 

  

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

 Právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat od Provincie kongregace 

Dcer Panny Marie Pomocnice informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje 

zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat 

přístup. 

 Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů – pokud máte pocit, že 

o Vás Provincie kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice zpracovává nepřesné či 

nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme 

bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti. 

 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud máte za to, že dochází 

k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu 

osobních údajů (www.uoou.cz). 

 Právo na výmaz – v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro 

které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány 

protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. 

 Právo vznést námitku – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování 

osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných 

zájmů Provincie kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice V případě, že Provincie 

kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice neprokáže, že existuje závažný oprávněný 

důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a 

svobodami, Provincie kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice zpracování na 

základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. 

 Právo odvolání souhlasu – pokud jste udělili Provincie kongregace Dcer Panny Marie 

Pomocnice souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat. 

  

http://www.uoou.cz/


ODKAZY NA LEGISLATIVU 

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto 

odkazech: 

§ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o 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) 

§ Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

§ Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101
https://www.uoou.cz/zakon-c-480-2004-sb-o-nekterych-sluzbach-informacni-spolecnosti-ve-zneni-ucinnem-od-1-cervence-2017/ds-1497/p1=1497



