Prohlášení Iskérka o.p.s. k ochraně osobních údajů
Iskérka o.p.s. je neziskovou organizací zaměřující se na podporu lidí s duševním
onemocněním od 18 let. Hlavním předmětem činnosti je poskytování sociální služby sociální
rehabilitace ambulantní i terénní formou a realizace různých osvětových, preventivních a
vzdělávacích aktivit, souvisejících s problematikou duševního zdraví.
Poskytovatel sociální služby Iskérka o.p.s., se sídlem Chodská 534, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ: 28647912 (dále jen „správce“), vědoma si důležitosti ochrany osobních
údajů, ve snaze dostát všem povinnostem pro ni v rámci její činnosti poskytovatele sociální
služby vyplývajících a s cílem provádět jen a pouze zákonné a transparentní zpracování
osobních údajů za pomoci vhodných organizačních a technických opatření se při zpracování
osobních údajů řídí těmito zásadami:
Zákonnost zpracování
Správce zpracovává veškeré osobní údaje výhradně na základě některého ze zákonných
důvodů. S ohledem na jeho hlavní činnost spočívající v poskytování sociální služby jsou
osobní údaje v převážné míře zpracovávány na základě nezbytnosti zpracování pro splnění
právních povinností, které se na správce vztahují, a dále na základě smluvního vztahu
existujícího mezi správcem a subjekty údajů.
Zabezpečení zpracování
Správce při zpracování osobních údajů využívá širokou škálu technických a organizačních
prostředků s cílem maximálně zabezpečit veškeré osobní údaje, a to včetně šifrování,
zálohování, zamezení neoprávněného fyzického přístupu, apod. Správce bez zbytečného
odkladu informuje subjekty údajů v případě jakéhokoliv narušení bezpečnosti jejich osobních
údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro jejich práva a svobody.
Transparentnost
Veškeré osobní údaje správce zpracovává s vědomím subjektů údajů a teprve poté, co je
podrobně informuje o rozsahu, účelech a době zpracování a jejich právech vyplývajících z
platné právní úpravy.
Rozsah zpracování
Správce pracuje pouze s těmi osobními údaji, které nezbytně potřebuje pro splnění
sledovaných účelů, nebo jejichž zpracování vyžaduje platná právní úprava.
Přesnost údajů
Díky pravidelnému kontaktu se subjekty údajů a vhodným nastavením vnitřních procesů
dochází k neustálé kontrole úplnosti a přesnosti osobních údajů.
Další příjemci osobních údajů
Správce předává osobní údaje dalším subjektům jen v zákonem stanovených případech, tedy
zejména zdravotním pojišťovnám, poskytovatelům zdravotní péče, úřadům práce apod.
Správce v žádném případě nemá v úmyslu předat osobní údaje jiným subjektům nebo do
třetích zemí.

Zástupce v Unii
Zástupce nebyl jmenován, neboť správce je usazen na území Evropské unie.
Osobní údaje
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě uzavření
smlouvy o poskytování sociálních služeb a následně na základě plnění právní povinnosti,
vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v jejímž rámci jsou
shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné
pro poskytnutí konkrétní sociální služby (dle charakteru námi poskytované sociální služby).
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na
základě Vámi uděleného souhlasu, který z naší strany vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní,
informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným
účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož
základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či
oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro
jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou
dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním
údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést
námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u správce - Iskérka o.p.s., Chodská 534, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ: 28647912, statutární zástupce: Mgr. Alena Jbaili, e-mail: info@iskerka.cz,
webové stránky: www.iskerka.cz
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich
požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 18. května 2018
Mgr. Alena Jbaili, ředitelka Iskérka o.p.s.

