Informace o zpracování osobních údajů pro účely projektu
Zefektivnění chodu Slezské diakonie
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000907 (ZECHO)
Vážená paní, vážený pane,
Vaším vstupem do projektu ZECHO, ať už
- na základě smlouvy na dodávku služeb v rámci projektu jako dodavatel
- na základě pracovní smlouvy či dohody o provedení práce jako klíčový pracovník projektu
ZECHO
nám poskytujete informace, včetně svých osobních údajů. V těchto níže uvedených zásadách
ochrany soukromí zjistíte, jak a jaké osobní údaje pro účely projektu ZECHO zpracováváme,
jak je používáme a jak je chráníme.
Ochranu vašeho soukromí bereme vážně, proto si prosím najděte čas na seznámení s našimi
postupy. Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám: l.lizickova@slezskadiakonie.cz
Proč Vaše osobní data potřebujeme?
Projekt Zefektivnění chodu Slezské diakonie znamená pro Slezskou diakonii velkou příležitost
v oblasti zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Abyste mohli být do tohoto
projektu zapojeni, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní data za účelem zajištění
administrace projektu ZECHO a jeho klíčových aktivit a za účelem vykazování naplnění
výstupů (a vykazování nákladů) projektu vůči poskytovateli dotace. Naší povinností je
prokázat vůči poskytovateli dotace, že jsme skutečně realizovali všechny klíčové aktivity
projektu, že podpořené osoby skutečně získaly podporu (podpisy na prezenčních listinách
v rámci klíčových aktivit a monitorovacích listech, smlouvy s dodavateli, faktury, výkazy
práce).
Zpracování osobních údajů v souvislosti s projektem financovaným z evropského sociálního
fondu vyplývá z povinnosti pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
zaměstnanost. Bez níže uvedených požadavků nebudete moci být zapojeni jakýmkoli
způsobem do projektu ZECHO.
Jaká data potřebujeme?
Abyste mohl být dodavatelem projektu ZECHO dochází ke zpracování těchto osobních údajů:
-

Název dodavatele (případně jméno a příjmení u OSVČ), sídlo, číslo bankovního
spojení, mailová adresa, telefonní kontakt.

Abyste mohli být klíčovými pracovníky projektu ZECHO zaměstnanými na základě pracovní
smlouvy či dohody o provedení práce dochází ke zpracování těchto osobních údajů:
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-

Jméno a příjmení, mzdový list zaměstnance.

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo,
číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu, informace o rodinném stavu, počtu dětí,
národností apod.).
Jak osobní data používáme?
Osobní údaje Vámi poskytnuté ve smlouvě či dohodě o provedení práce, ve smlouvě na
dodávku služeb používáme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a to je,
pro účely zajištění administrace projektu ZECHO a jeho klíčových aktivit a za účelem
vykazování naplnění výstupu (a vykazování nákladů) projektu vůči poskytovateli dotace.
Po skončení realizace projektu budou veškeré údaje uchovávány pouze pro účely archivace
projektu, která vyplývá z pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
zaměstnanost.
Kdo Vaše osobní data zpracovává?
Vaše data zpracovává výhradně projektový a finanční manažer projektu ZECHO
automatizovaně i manuálně. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným
zaměstnancům Slezské diakonie, kterými jsou vedoucí zaměstnanci pro daný útvar a to
pouze v míře nezbytné pro účely zpracování Vaší účasti v projektu.
Jak Vaše údaje chráníme?
Slezská diakonie přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany
osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech
a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení
zpracování osobních údajů.
Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme
aplikovány bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující v našich poměrech maximální
možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů dle pracovních pozic,
čímž
zajišťujeme
ochranu
dat
před
neoprávněným
přístupem.
Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat
jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli,
můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti
spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli
odvolat.
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Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko ze
strany Slezské diakonie. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a
nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když
nás na to upozorníte.
Kontakt: l.lizickova@slezskadiakonie.cz
Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?
Správcem Vašich osobních údajů je Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto správce
osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s realizací projektu podpořených z Operačního
programu zaměstnanost a je oprávněno zpracovávat osobní údaje na základě nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském
sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména jeho příloh I a II).
Realizátorem projektu je Slezská diakonie, IČO: 654 685 62, se sídlem Na Nivách 7, 737 01
Český Těšín, (dále jen „realizátor“). Realizátor projektu podpořeného z Operačního
programu Zaměstnanost je oprávněn zpracovávat osobní údaje vztahující se k projektu na
základě pověření vydaného správcem (tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí) v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Realizátora můžete kontaktovat poštou
na adrese sídla, osobě, prostřednictvím telefonu na čísle 558 764 333 nebo prostřednictvím
e-mailu na adrese ustredi@slezskadiakonie.cz
Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů?
Ano, realizátor jmenoval v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro
ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je pan Petr Štětka. Kontaktovat jej/ji můžete
poštou na adrese BDO Advisory 661/4, Praha 8 nebo telefonicky na čísle +420 227 031 495
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese petr.stetka@bdo.cz.
Závěr
Tyto Informace nabývají účinnosti dne 25. května 2018. Slezská diakonie je oprávněna tyto
Zásady v případě potřeby změnit v souladu se změnou procesů či legislativních změn.
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