
Informace o zpracování osobních údajů 
 
Pravidla zpracování osobních údajů se řídí 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 
(dále jen „Obecné nařízení“). 
 

Správce osobních údajů 
Římskokatolická farnost Bučovice 
Mírová 203 
685 01 Bučovice 
 
IČO:  61729795 
Tel:   517 383 516 
Email:  bucovice@dieceze.cz 
(dále jen „správce“) 
 

Zásady zpracování osobních údajů  
Při zpracování osobních údajů správce respektuje právo na ochranu osobních údajů, přičemž 
dodržuje následující zásady:  

 osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;  

 shromažďování osobních údajů probíhá na základě určitých, výslovně vyjádřených 
a legitimních účelů a osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito 
účely neslučitelný;  

 rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro dosažení 
stanovených účelů;  

 jsou přijata opatření, která umožňují zpracovávat přesné a aktualizované osobní údaje;  

 osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování;  

 zpracování osobních údajů probíhá způsobem, který zajišťuje jejich zabezpečení před 
neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo 
poškozením.  

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů  
a) kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo/datum narození, adresa, 

telefonní číslo, email) 
b) platební údaje (např. bankovní spojení) 
c) údaje o jiné osobě (např. údaje člena rodiny, manžela/manželky, dítěte)  
d) další osobní údaje (např. fotografie, hlas, obličej a postava) nezbytné pro plnění účelu, pro 

který jsou osobní údaje zpracovávány 
 

Subjekty osobních údajů  
Subjekty údajů jsou fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává.  
Jde například o: 

 zaměstnance 

 členy komisí a rad 

 jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci  

 jiné osoby, jejichž osobní údaje vyplývají ze zadávání veřejných zakázek 

 jiné osoby účastnící se projektů správce 

 jiné osoby, které se na správce obrátí s dotazem či stížností 
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Zdroje osobních údajů 
 přímo od subjektů údajů 

 z veřejně dostupných zdrojů 

 od jiných správců údajů 

 údaje pro potřeby administrace projektů dodané poštou, osobně nebo jiným způsobem 
 

Rozsah a právní základ zpracování osobních údajů 
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém je subjekt údajů správci 
poskytl či je správce získal z jiných výše uvedených zdrojů. 
Správce zpracovává osobní údaje zejména na základě:  

 zákonných povinností stanovených právními předpisy;  

 povinností vymezených dotačními pravidly poskytovatelů dotací 

 plnění smluvních vztahů; 

 souhlasu se zpracováním osobních údajů;  
 

Účely zpracování osobních údajů 
 plnění zákonných povinností  

 uzavírání smluv a vystavování objednávek a plnění povinností z nich vyplývajících 

 plnění povinností dle dotačních pravidel poskytovatelů dotací  

 poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

Kategorie příjemců osobních údajů 
a) státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními 

předpisy (orgány veřejné moci, Národní kontrolní úřad, orgány činné v trestním řízení 
apod.) 

b) státní a jiné orgány, které se podílejí na administraci a kontrole dotací včetně Fondů 
EHP/Norska 2014-2021 

c) správci informačních systémů, se kterými správce pracuje nebo na které je napojen 
 
Výčet příjemců osobních údajů není taxativní. Nad rámec uvedeného je možné, v případě 
existence příslušného zákonného důvodu nebo při nutnosti zajistit důležité cíle obecného 
veřejného zájmu, předání osobních údajů také jiným subjektům. 
 

Způsob zabezpečení a zpracování osobních údajů 
Za účelem ochrany osobních údajů přijal správce technicko-organizační opatření, aby eliminoval 
možnost neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení 
či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo neoprávněnému zpracování.  
 
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně. Automatizované zpracování osobních údajů 
subjektů ani profilování subjektů správce nepraktikuje. Přístup k osobním údajům mají pouze 
oprávnění zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích 
a dodržovat bezpečnostní opatření. 
 

Doba zpracování osobních údajů 
Osobní údaje subjektů údajů se uchovávají v listinné či elektronické podobě v souladu 
s příslušnými právními předpisy ČR. 
V případě, že osobní údaje souvisejí s konkrétním dotovaným projektem, uchovávají 
se dle požadavků dotačních pravidel (v případě projektu dotovaného z Fondů EHP se uchovávají 
po dobu deseti let od 1. 1. roku následujícího po schválení závěrečné zprávy o projektu, 
minimálně však do roku 31. 12. 2030).  



Po uplynutí doby zpracování osobních údajů dochází k jejich skartaci.  
Povinnost likvidace osobních údajů se netýká záznamů v informačních systémech poskytovatelů 
dotací. 
 

Práva subjektů údajů 
Kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů mohou subjekty údajů využít následujících práv, 
umožňuje-li to v konkrétním případě platné právo: 

 právo na přístup k osobním údajům 

 právo na opravu a doplnění osobních údajů v případě, že subjekt údajů zjistí, že jsou 
o něm zpracovávány nesprávné nebo nepřesné osobní údaje; 

 právo na výmaz osobních údajů. Subjekt údajů může požadovat vymazání osobních 
údajů, pouze pokud bude dosažen účel, pro který byly zpracovány, dále pokud odvolá 
souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, či pokud byly údaje zpracovány 
protiprávně nebo pokud byla splněna právní povinnost; 

 právo na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;  

 právo na omezení zpracování; 

 právo na přenositelnost údajů; 

 právo vznést námitku proti zpracování, pokud se zpracování osobních údajů zakládá 
na oprávněném zájmu správce nebo zpracování ve veřejném zájmu; 

 právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: 
qkbaa2n. 

 
 


