Příloha č. 3 ke směrnici k ochraně osobních údajů DROM
Informační povinnost dle článku 13 GDPR
1) Kdo je správcem osobních údajů ?
DROM, romské středisko, se sídlem Hvězdová 906/9, 60200 Brno, IČ 70892181, ID
datové schránky: 498kji6 (dále jen „Správce”)
2) Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů ?
Mikš Software s.r.o., se sídlem Kounicova 6, 602 00 Brno, email: support@miks.cz,
telefon: 530 331 741

3) Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje ?
Správce je příspěvkovou organizací statutárního města Brna zřízenou za účelem zajištění
podpory městským částem v procesu sociálního začleňování. Posláním Správce je
pomáhat zřizovateli k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti,
mapovat problémy sociálně vyloučených lokalit a propojovat subjekty veřejné správy
a neziskového sektoru na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování.
Pro tyto činnosti realizuje DROM mnoho projektů a sociálních služeb a osobní údaje
potřebuje, aby mohl do těchto programů zapojit klienty.
4) Jaké máme oprávněné zájmy ?
Oznámíme Vám osobně, pokud nastane situace, kdy bude v našem oprávněném zájmu
zpracování osobních údajů.
5) Kdo může být příjemcem osobních údajů ?
Příjemcem osobních údajů může být v určitých případech orgán veřejné moci a jiné osoby
oprávněné dle zákona nahlížet do osobních údajů.
6) Existuje úmysl předat osobní údaje do třetí země ?
Oznámíme Vám osobně, pokud nastane případný úmysl předat Vaše osobní údaje do třetí
země.
7) Doba zpracování osobních údajů:
Osobní údaje uchováváme v zákonných lhůtách dle platné legislativy, podmínek projektů
a lhůtách uvedených ve Spisovém řádu a skartačním plánu.
8) Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů ?
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních
údajů:
 právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům
 právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme
 právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní
údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme
dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení
 právo na výmaz osobních údajů, pokud toto neodporuje některému ze zákonů České
republiky nebo Evropské unie. V takovém případě osobní údaje vymazat nesmíme
 právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje
poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je
sami předali jinému správci osobních údajů.

 právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte,
že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně
osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého
bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení.
V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
9) Je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem ?
V činnosti DROM se vyskytují případy, kdy je zpracování osobních údajů zákonným
požadavkem, např. když se ucházíte u nás o práci nebo v případě, že již jste
zaměstnancem. V takovém případě nám zákony stanovují přesně, jaké údaje musíme
o Vás mít a tyto následně zpracovat a předávat v duchu patřičných zákonů např. na Úřady
práce, Finanční úřady, Českou správu sociálního zabezpečení a podobně. Ale existují také
okolnosti, kdy žádáte o zapojení do programu a svůj souhlas tak udělujete dobrovolně.
Nebo spolu uzavřeme smlouvu. Potom se poskytnutí osobních údajů stává smluvním
požadavkem, přesně dle článku 6 GDPR, bodu 1, písmeno b).

