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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Vážení zájemci o službu, 

dovolujeme si informovat vás dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů neboli GDPR) a požádat vás o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.  

 

Správcem osobních údajů je Salinger, z.s., se sídlem Sukovy sady 660, Hradec Králové, 500 02, IČO: 

67440185, registrovaný u spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl 

L, vložka 3261.  

 

Jaké osobní údaje (dále jen OÚ) Salinger, z.s. shromažďuje a uchovává?  

Jedná se o tyto OÚ: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, dosažené 

vzdělání, ekonomické postavení ve společnosti, telefon, e-mail.  

Jedná se také o tyto citlivé údaje: typ znevýhodnění ve společnosti (např. zdravotní postižení, 

etnikum, jiná znevýhodnění). 

 

K jakým účelům Salinger, z.s. osobní údaje používá a zpracovává?  

Salinger, z.s. zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu odpovídajícím následujícím podmínkám 

dle čl. 6 odst. 1 Nařízení EU 2016/679:  

a) Udělení souhlasu se zpracováním OÚ. 

b) Plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt OÚ. 

c) Splnění právní povinnosti, které se vztahuje na Salinger, z.s. jako správce OÚ.  

d) Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.  

e) Pro účely oprávněného zájmu správce dat.  

 

Jak a jak dlouho Salinger, z.s. údaje zpracovává?  

Salinger, z.s. zpracovává osobní údaje klientů v závislosti na trvání jakéhokoli smluvního vztahu a 

dalších 5 let po zániku této smlouvy nebo dokud nebude odvolán souhlas se zpracováním OÚ. 

Údaje se zpracovávají elektronicky nebo v písemné podobě.  

 

Musí klient organizaci Salinger, z.s. svoje OÚ poskytnout?  

V případě využití poskytovaných sociálních služeb dle zák. 108/2006 Sb. je poskytnutí OÚ 

dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření 

smlouvy, bez kterých by nebylo možné smlouvu uzavřít a následně tedy tyto služby poskytnout.  

 

Z jakých zdrojů Salinger, z.s. údaje získává?  

Salinger, z.s. zpracovává údaje, jež jste nám sami poskytli v souvislosti s uzavřením smlouvy o 

poskytování služeb. Dále zpracovává informace, které nám poskytla třetí strana a souvisí s plněním 

smlouvy uzavřené mezi Salinger, z.s. a vámi.  

 

Jakým způsobem Salinger, z.s. zajišťuje ochranu OÚ?  

Veškeré údaje jsou pod neustálou elektronickou i fyzickou ochranou, Salinger, z.s. disponuje 

technickými i bezpečnostními mechanismy, které zajišťují maximální ochranu zpracovávaných 

údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, jejich ztrátou nebo zničením nebo jiným 

možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními a citlivými údaji klientů přichází do styku v 

rámci plnění svých pracovních povinností či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní 

povinností mlčenlivosti.  
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Komu Salinger, z.s. údaje poskytuje nebo předává?  

Salinger, z.s. poskytuje nebo předává OÚ orgánům státní správy v případech, kdy je tato povinnost 

stanovena zákonem nebo pokud je to nezbytné pro ochranu práv Salinger, z.s. či plnění smlouvy. 

Salinger, z.s. může zpracováním dat pověřit třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné 

pouze na základě uzavřené platné smlouvy, která zavazuje tohoto zpracovatele ke stejné míře 

ochrany OÚ, jakou poskytuje sám Salinger, z.s. Jedná se zejména o služby zajišťující doručování 

pošty, software zpracující elektronickou databázi klientů, aj.  

 

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?  

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup 

k OÚ, které o vás zpracováváme, máte právo požadovat opravu OÚ, právo na přenositelnost 

jinému správci. Můžete také požádat o výmaz OÚ popřípadě omezení jejich zpracování, pokud 

ovšem není pro Salinger, z.s. nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo 

pokud je jich třeba proto, abychom vám mohli poskytovat služby. Poskytnutí některých údajů, 

zejména citlivých můžete odmítnout.  

Tato práva můžete uplatnit osobně, písemně na adresu organizace nebo mailem na adresu 

gdpr@salinger.cz  

 

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?  

Zpracovává-li Salinger, z.s. vaše OÚ na základě souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat. V případě, kdy 

dochází ke zpracování vašich OÚ na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému 

zpracování podat námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme 

informovat.  

 

Jak informuje Salinger, z.s. o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů?  

Klient je vždy informován kontaktním pracovníkem v momentě, když poskytuje Salingeru některé 

osobní údaje. Toto poučení je veřejně přístupné na internetových stránkách www.salinger.cz.  

 

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů  

Pokud se nám nepodaří uspokojivě vyřešit dotazy nebo námitky v oblasti ochrany vašich OÚ, 

můžete se obrátit na Úřad pro ochranu OÚ, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.  

 

Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů:  

 

Zájemce o službu:  

 

jméno a příjmení: ……………………………………………………. nar.:…..………………. 

  

bydliště: …………………………………………………………………………………...……  

 

zastoupený (jméno a příjmení): ….…………………………………………………………….  

 

 

v ……………………….………………. dne ……………………………..  

 

……………………………………………………………………  

             podpis zájemce o službu 

 

 

mailto:gdpr@salinger.cz
http://www.salinger.cz/

