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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec 
II, IČO: 750 11 191, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka č. 385 (dále jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, 
si tímto dovoluje informovat ostatní partnery organizace – fyzické osoby (dále také jen 
„subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně 
rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Organizací. 
Jsou to tito partneři: 

 uchazeči o zaměstnání 

 rodinní příslušníci zaměstnanců 

 žadatelé o sociální službu 

 opatrovníci klientů 

 zmocněné osoby zastupující klienty 

 příbuzní klientů, kontaktní osoby klientů a podpůrci 

 dodavatelé a odběratelé fyzické osoby 

 dobrovolníci 

 praktikanti (studentské praxe, odborné stáže) 

 dárci fyzické osoby 

 klienti půjčovny kompenzačních pomůcek 

 nájemci a pronajímatelé fyzické osoby 

 ostatní smluvní partneři (lékaři, hudebníci, cizí strávníci apod.)  

Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje 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 „GDPR“) a dále v souladu s relevantními 
vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v 
rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů. 
 
Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů 

o zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze 
smluvního vztahu  
Zpracováváme zejména tyto Vaše údaje a informace související s naší spoluprací:  
 jméno, příjmení, titul, IČO, DIČ, adresa pobytu/sídla/místa podnikání, případně 

další kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, e-mailová adresa;  

 údaje o našich vzájemných vztazích a plnění či neplnění závazků.  
 

Zpracovatelé a příjemci 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo organizaci zpracovávány 
také zpracovateli organizace, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v 
souladu s GDPR.  
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Zpracovateli osobních údajů Organizace jsou: 

IČ:  Název firmy:   Adresa, sídlo firmy: 
25097008 REISSWOLF likvidace  

  dokumentů a dat, s.r.o. Kralupy nad Vltavou, U Dýhárny 1162  

25816179 PODA a.s.   Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz,  

                                                                       28. října 168/102 

47903783 GORDIC spol. s r.o.  Jihlava, Erbenova 2108/4 

63864550    Petr Dušek   Suchdol nad Lužnicí, Lužnická 850 

28158571 PC servis JH s.r.o.  Jindřichův Hradec II, Pravdova 837 

26297850  IReSoft, s.r.o.   Brno-střed, Zábrdovice, Cejl 37/62 

11327375 Peter Freimann  Jindřichův Hradec II, Arch. Teplého 832 

15794300 Ing. Jiří Tinka   Nová Bystřice, Mírové nám. 58 
62497618 LINKA BS spol. s r.o.  Jindřichův Hradec II, Nádražní 97 

27973956 Software production s.r.o. Plzeň 3, Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 2568/6 
72093293         Martin Špale                               Lomnice nad Lužnicí, Nádražní 357  
 
Organizace subjekt údajů informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti 
předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání 
předmětných osobních údajů. Organizace dále předává osobní údaje v souladu se zákonem, a 
to ve stanovených případech následujícím subjektům: 

 Policii ČR, státním zastupitelstvím a soudům; 
 Finančnímu úřadu a Finančnímu ředitelství; 
 Krajskému úřadu Jihočeského kraje (zřizovateli Organizace). 

 
Práva subjektu údajů 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či 
nejsou Organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním 
údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených 
osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou 
osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému 
rozhodování, včetně profilování. Organizace poskytne první kopii zpracovávaných osobních 
údajů na žádost subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může 
organizace požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné, na poskytnutí 
takové informace. 

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Organizaci, 
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje 
jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem 
správci druhému, je-li to technicky proveditelné. 

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Organizace nebo smluvní zpracovatel organizace 
provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem 
na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Organizaci požádat o opravu či výmaz (likvidaci) 
těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů 
vznést námitku proti takovému zpracování.  
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Organizace vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti 
informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních 
údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111. 
 
Kontaktní údaje organizace 

Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 

Sídlo: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II 

E-mail: reditel@cssjh.cz 

Tel.: 384 361 569 
 


