Sdružení TULIPAN
Sokolská 113/8, 460 01 Liberec
email: kontakt@sdruzenitulipan.cz
www.sdruzenitulipan.cz

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nařízení Evropského parlamentu (dále GDPR) o ochraně osobních údajů a Zákon o ochraně osobních údajů (dále jen
ZOOÚ)
Pan, Paní
Jméno a příjmení: ……………………………………………………..
Věk: ……………………………………..

Uděluje společnosti
Název společnosti (Správce údajů):
Sdružení TULIPAN, z.s.,
Sokolská 113/8
Liberec 1

1) Správce o účastníkovi akce “Ocenění pečujících osob z Libereckého kraje 2019” sbírá následující data:
- jméno + příjmení
- adresu trvalého bydliště a přechodného bydliště
- datum narození
- stupeň invalidity
- informace o zdravotním stavu
2) Tyto data sbírá pro následující účely:
a) z pověření řídícího orgánu OPZ, kdy Správce je příjemcem podpory z OPZ, ke zpracování osobních údajů osob
podpořených v projektu za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky ESF, které byly
poskytnuty z OPZ právním aktem o poskytnutí podpory na realizaci projektu "S podporou k lepší péči, reg. č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007688 ", jehož součástí je akce "Ocenění pečujících osob z Libereckého kraje
2019.
b) v databázi kontaktů Správce
c) podobizny a obrazové snímky (fotografie) poskytnuté subjektem údajů nebo pořízené Správcem na akcích
pořádaných Správcem pro účely: prezentace činnosti na webových stránkách, sociálních sítích, tiskových
propagačních materiálech sdružení….

3) Doba, po kterou mohou být osobní údaje správcem (společností) zpracovávány:
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu deseti let od ukončení realizace výše zmíněné akce, přičemž
tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba,
příp. kdy příjemce poukázal přeplatek dotace stanovený na základě schváleného vyúčtování výdajů v závěrečné
žádosti o platbu zpět poskytovateli. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen provést
likvidaci těchto osobních údajů.

Sdružení TULIPAN je provozovatel chráněné dílny, kde je v současné době zaměstnáno 65 lidí se zdravotním znevýhodněním.
Jsme poskytovatelé náhradního plnění podle § 101 zákona č. 137/2006 Sb.
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4) Příjemce je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních
údajů, a to zejména takto:
a) osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou uchovávány v uzamykatelných
schránkách, a to po dobu specifikovanou výše;
b) K osobním údajům v elektronické podobě mají přístup pouze oprávněné osoby s přidělenými přístupovými právy a
přihlašovacími údaji;
d) přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní správce svým zaměstnancům a orgánům oprávněným
provádět kontrolu, s výjimkou případů zpracování žádostí o platbu a zpráv o realizaci jinými zpracovateli;
e) zaměstnanci (či externím osobám) Správce, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
budou Správcem doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle čl. 28 odst. 3 písm. b) Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů.

5) Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o níže uvedených právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15-22/GDPR a ZOOÚ má subjekt údajů (uchazeč) právo:
● požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům, které správce zpracoval,
● požádat o kopii těchto osobních údajů,
● požádat o opravu údajů, a to v případech, kdy tyto údaje budou nepřesné
● požádat o výmaz osobních údajů zpracovaných správcem údajů, pokud již pominuly důvody a účel
zpracování, nebo pokud subjekt údajů souhlas odvolá, či podá námitky do zpracování údajů event.. správce
údaje zpracoval v rozporu se Směrnicí EU
● požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, nebo přenositelnost údajů.
● Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha7.

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat.

PROHLÁŠENÍ:
Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a dobrovolně souhlasím se zpracováním svých osobních údajů
za výše uvedených podmínek. Dále prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech v souvislosti se zpracováním
mých osobních údajů a že jsem byl seznámen s Vnitřním předpisem Správce pro nahlížení do osobního spisu.

Správce je oprávněn zpracovat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu subjektu údajů
jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i
v případech oprávněných zájmů Správce.

Datum:

Podpis:

Podpis zákonného zástupce (pokud je to relevantní):

Sdružení TULIPAN je provozovatel chráněné dílny, kde je v současné době zaměstnáno 65 lidí se zdravotním znevýhodněním.
Jsme poskytovatelé náhradního plnění podle § 101 zákona č. 137/2006 Sb.

