
Zásady ochrany osobních údajů 

Sociální služby SOVY o.p.s. provozuje webovou stránku http://www.sovyck.cz. 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových 
stránkách, budete požádáni o vyplnění některých osobních údajů. Těmito údaji jsou zejména: 

• Vaše jméno a příjmení 
• Adresa 
• Telefonní číslo 
• E-mailová adresa 

Zpracování osobních údajů dětí 

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladších 18 let, a proto jejich osobní údaje 
nezpracováváme. 

Účel zpracování 

Vámi uvedené údaje využíváme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám 
informace, o které jste přes kontaktní formulář požádali. Veškeré osobní údaje jsou 
zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, 
relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje jsou předávány pouze 
prostřednictví elektronické pošty a nejsou ukládány v žádném centralizovaném úložišti. 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup 

Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předány v rámci naší organizace 
k dalšímu zpracování, popřípadě zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, nebo 
IT služby.  

Doba zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše 
služby. 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva: 

• právo na výmaz („právo být zapomenut“) 
• právo na omezení zpracování údajů 
• právo vznést námitku proti zpracování 
• právo podat stížnost na zpracování osobních údajů 
• právo na opravu 



Právo na výmaz ukládá správci osobních údajů povinnost bez zbytečného odkladu vymazat 
Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

• Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo 
zpracovávány. 

• Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně. 
• Máte-li námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro 

zpracování. 
• Právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem. 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně 
zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že je 
případně můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. 

Právo vznést námitku proti zpracování znamená, že pokud nebudete mít možnost uplatnit 
právo na výmaz, tak Vám bude umožněno uplatnit alespoň právo vznést námitku a tím donutit 
společnost k omezenému zpracování těch údajů, které jsou předmětem uplatněné námitky.   

Právo podat stížnost znamená, že podle nařízení máte právo podat stížnost u dozorového 
úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení 
GDPR. V ČR je dozorovým úřadem – Úřad na ochranu osobních údajů. Webová adresa úřadu: 
www.uoou.cz 

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich 
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese 
info@dpskrumlov.cz 

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.05.2018 

 


