LECCOS, z.s., IČO: 70855811, se sídlem nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod,
jakožto správce osobních údajů, tímto informuje uživatele služeb organizace (dále také jen
„subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany LECCOS, z.s.,
včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.
1. Jaké osobní údaje o uživatelích služeb zpracováváme, k jakým účelům a na základě
jakých právních titulů?
Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními
vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje dle přílohy č.
1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. V příloze je uvedeno, za jakým účelem a
v jakém rozsahu po dobu nezbytně nutnou jsou osobní údaje zpracovávány.
Nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje ve smyslu Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).
2. Kdo bude mít k Vašim osobním údajům přístup?
K Vašim osobním údajům budou mít přístup osoby, uvedené v příloze č.1, dle povahy služby,
které jste uživatelem. Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě bez Vašeho
výslovného souhlasu s výjimkou situací vyplývajících z dalších právních norem: za určitých,
přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě
platných právních předpisů např. OSPOD, Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním
řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy.
3. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?
Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou. Jedná se dobu, kdy využíváte naše
služby, tedy pokud trvá náš smluvní vztah (může být i ústní formou). Následně osobní údaje,
které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností,
ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů
musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými
právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.
Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou
být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.
4. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:
Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na
souhlasu založeno),

Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se
Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup
k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení),
Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci;
dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému,
je-li to technicky proveditelné),
Právo na opravu (právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné
osobní údaje, které se Vás týkají),
Právo na omezení zpracování (právo požadovat, abychom omezili zpracování, mj. v případě,
že z důvodu uplatnění práva na opravu, ověřujeme správnost údajů, nebo pokud by z naší
strany byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz),
Právo na výmaz (právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu
vymazali, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje
žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by byly z naší strany osobní údaje
zpracovávány protiprávně),
Právo na námitku (právo požadovat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje na
základě právního titulu oprávněného zájmu),
Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Žádný z Vašich osobních údajů nemůže být opraven či vymazán, pokud by tím byla narušena
některá ze zákonných povinností správce osobních údajů.
Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů Vám budou předány
srozumitelně a jasně vždy v rámci poskytování našich služeb.
5. Jak nás můžete kontaktovat k uplatnění svých práv?
V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše
uvedených práv se na nás můžete obrátit níže uvedených kontaktech:
Přílohy
Příloha č. 1 – Přehled zpracovávaných osobních údajů, vč. účelů a právních titulů zpracování

Služba
Nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež Klub
Zvonice

Zákonnost
zpracování
Čl.6 odst1
pís.c) GDPR

Sociálně-aktivizační Čl.6 odst1
služby pro rodiny s pís.c) GDPR
dětmi

Sanace rodin

Čl.6 odst1
pís.c) GDPR

Právní rámec

Účel zpracování

Zpracovávané osobní údaje

Zák. č.
108/2006, o
sociálních
službách, ve
znění pozdějších
předpisů
Zák. č.
108/2006, o
sociálních
službách, ve
znění pozdějších
předpisů

Poskytování
sociální služby

Jméno, nebo jméno a příjmení (pokud si
klient nezvolí jinak), údaje týkající se
zakázky klientů

Poskytování
sociální služby

Pokud je uzavřena písemná smlouva:
Jméno, příjmení, pokud není klient veden
anonymně, v odůvodněných případech
datum narození, adresa bydliště, kontaktní
údaje (telefon, e-mail), údaje o nezletilých
dětech, údaje týkající se konkrétní zakázky
klientů, údaje o závažných onemocněních
(z důvodu bezpečnosti klientů, např.
epilepsie), údaje o postiženích (pokud
souvisí s poskytováním služeb).
Jméno, příjmení, datum narození, adresa
bydliště,
kontaktní údaje (telefon, e-mail),
údaje o spolupracujících subjektech,
údaje o nezletilých dětech,
údaje týkající se ekonomické situace
rodiny, údaje týkající se péče o domácnost,
údaje týkající se rodinných a partnerských
vztahů,
údaje o závažných onemocněních (z
důvodu bezpečnosti klientů, např.
epilepsie), údaje o postiženích (pokud
souvisí s poskytováním služeb),

Zák. č. 359/1999 Poskytování
Sb., o sociálněslužeb sanace
právní ochraně
rodin
dětí, ve znění
pozdějších
předpisů

Osoby s přístupem
k osobním údajům
Sociální pracovníci
NZDM, pracovníci
v sociálních službách
NZDM, vedoucí služby,
manažer/ka organizace
Klíčový pracovník,
vedoucí služby,
pracovník v sociálních
službách (pouze údaje
týkající se výkonu
aktivizační služby, např.
školní příprava s dětmi).

Klíčový pracovník,
vedoucí služby

Doprovázení
Čl. 6 odst. 1 Zák. č. 359/1999
pěstounských rodin pís. c) GDPR Sb., o sociálněprávní ochraně
dětí, ve znění
pozdějších
předpisů
Přihlášky na pobyty Čl.6 odst1
Zák. č.
NZDM Klub Zvonice pís.c) GDPR 108/2006, o
sociálních
službách, ve
znění pozdějších
předpisů
Přihlášky na pobyty Čl. 6 odst. 1
RC Kostička
pís. b)
GDPR

Přihlášky na pobyty Čl. 6 odst. 1
při vzdělávání
pís. b)
pěstounů - dospělí GDPR

Přihlášky na pobyty Čl. 6 odst. 1
při vzdělávání
pís. b)
pěstounů – osobní GDPR
péče o svěřené děti
pěstounů

Doprovázení na
základě Dohody o
výkonu
pěstounské péče
Nezbytné
informace pro
účast klienta na
akci/výjezdu a k
projektům

údaje týkající se závislosti na návykových
látkách.
Jméno a příjmení, datum narození klientů a vedoucí agendy
svěřených dětí, adresa trvalého a
pěstounské péče, klíčový
skutečného pobytu
pracovník, manažer/ka
organizace
Jméno, příjmení, datum narození, Jméno a
příjmení zákonného zástupce a telefon,
informace o zdravotním stavu (alergie,
užívání léků, aj. zásadní inf.)

Vedoucí služby,
pracovníci služby,
manažer/ka organizace

předávání
informací o
pobytu, pojištění,
přihlášení
k pobytu, slevy na
jízdném
Zák. č. 359/1999 Plnění povinností
Sb., o sociálněvyplývajících z
právní ochraně
DVPP
dětí, ve znění
pozdějších
předpisů

Jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště,
telefonní číslo, email

vedoucí služby,
pracovníci služby, účetní
organizace, manažer/ka
organizace

Jméno a příjmení klientů a svěřených dětí,
adresa

Zák. Č.
359/1999 Sb., o
sociálně-právní
ochraně dětí, ve

Jméno a příjmení svěřených dětí adresa,
rok narození

Vedoucí agendy
pěstounské péče, klíčový
pracovník, referentka
pěstounské péče,
ekonom/ka organizace,
manažer/ka organizace,
koordinátorka RC
Vedoucí agendy
pěstounské péče, klíčový
pracovník, pracovníci
s dětmi, manžer/ka
organizace

Plnění povinností
vyplývajících z
DVPP

znění pozdějších
předpisů
Návštěva programů Čl. 6 odst 1 Zák. č. 89/2012,
RC Kostička
pís. a) GDPR Občanský
zákoník, ve
znění pozdějších
předpisů
Přihlášky na
Čl. 6 odst. 1 Zák. č. 89/2012,
kroužky RC
pís. b)
Občanský
Kostička
GDPR
zákoník, ve
znění pozdějších
předpisů

statistické
potřeby
(projekty, výroční
zpráva)

Jméno a příjmení, telefonní číslo
(dobrovolný údaj)

vedoucí služby,
pracovníci služby,
mnažer/ka organizace

věková vhodnost
na kroužek
předávání
informací o
kroužku,
statistické
potřeby
(projekty, výroční
zpráva)

Jméno a příjmení, datum narození,
telefonní číslo, email

vedoucí služby,
pracovníci služby, účetní
organizace, manažer/ka
organizace

