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Informace o zpracování osobních údajů
V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší
osobě zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a.
Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která zpracovává Vaše osobní údaje za účelem poskytování pečovatelské
služby je Oblastní charita Horažďovice, se sídlem Palackého 1061, 341 01 Horažďovice (dále jen „správce“)
Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně, prostřednictvím telefonu na čísle 376 512 596 nebo
prostřednictvím e-mailu na adrese charita.horazdovice@tiscali.cz.
Osobní údaje o Vás jsou zpracovávány na základě odeslání vyplněného elektronického dotazníku Osobní formulář nebo
doručení jeho tištěné podoby do sídla organizace. Důvodem pro zpracovávání osobních údajů o Vaší osobě je nezbytnost
pro účely oprávněných zájmů správce.
Vaše osobní údaje nebudou předávány žádnému dalšímu subjektu ke zpracování.
Shromážděné osobní údaje o Vaší osobě jako zájemci o zaměstnání budou správcem uchovávány na 10 let od poskytnutí
údajů.
Kdykoli můžete požádat o nahlédnuté do složky, ve které Vaše osobní údaje zpracováváme, a poskytnutí kopie všech
osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné,
můžete požadovat jejich opravu. Současně máte povinnost Vaše osobní údaje v případě změny u správce aktualizovat
Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních
údajů, v takém případě, je však nutné zvážit zda výmaz Vašich osobních údajů nenaruší či zcela neznemožní řádné
naplnění důvodů, proč byly osobní údaje poskytnuty.
Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko. Je naším zájmem zpracovávat
osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.
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