Informace o zpracování osobních údajů
(dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
1. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů:
Správce osobních údajů:
Královská stezka o.p.s., Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry
IČ: 27521702
telefon: 774 489 322
ID datové schránky: 3ecy2e
Email: kralovska-stezka@centrum.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Gustav Charouzek
Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry
telefon: 774 489 322
Email: kralovska-stezka@centrum.cz
.
.

2. Účel zpracování:
Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje pro účely: zveřejnění kontaktních údajů aktérů MAP II na
webových stránkách projektu MAP II, doložení realizace projektových aktivit Řídícímu orgánu OP VVV, uzavírání
pracovních smluv a dohod o provedení práce, vzájemné komunikace mezi aktéry MAP II.
3. Právní důvod zpracování:
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy (zejména pracovní smlouva, dohoda o provedení
práce, ústní dohoda) mezi aktéry projektu MAP II a Královskou stezkou o.p.s. dle čl.6, odst.1, písm. b) obecného
nařízení o ochraně os. údajů.
4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů::
Osobní údaje jsou dále předávány Řídícímu orgánu OP VVV (operační program výzkum, vývoj a vzdělávání) a
MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), zdravotní pojišťovně, okresní správě sociálního
zabezpečení.
5. Předávání osobních údajů do zahraničí:
K předávání osobních údajů do zahraničí nedochází.
6. Doba uložení osobních údajů:
Osobní údaje se ukládají do 31. 12. 2034. Tato doba uložení je stanovena podmínkami projektu MAP II. Poté
budou osobní údaje zlikvidovány v souladu se Skartačním řádem.
7. Práva žadatele vyplývající z obecného nařízení o ochraně os. údajů:
Právo na přístup k os. údajům, právo na opravu os. údajů, právo na výmaz os. údajů, právo na přenositelnost os.
údajů, právo na vznesení námitky vůči zpracování os. údajů, právo na omezení zpracování os. údajů, tato práva
lze uplatnit v souladu s obecným nařízením.
8. Právo žadatele podat stížnost u dozorového úřadu:
Pokud zpracováním os. údajů bylo porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, má žadatel právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7, www.uoou.cz).
9. Automatizované rozhodování
Při zpracování os. údajů nedochází k automatizovanému zpracování a rozhodování, včetně profilování.

