Směrnice č.30
Organizační dokument
Obecná organizace ochrany osobních údajů v organizaci
Pracovníci organizace se při práci s osobními údaji řídí platným zákonem a směrnicemi
platnými v EU. Pro práci a shromažďování osobních údajů v sociálních službách jsou
v organizaci zpracovány samostatné organizační směrnice.

1. Obecná informace o ochraně osobních údajů v organizaci pro veřejnost
o správci osobních údajů
Spolek NA CESTĚ, z. s. je dobrovolnou , samosprávnou, nepolitickou , neziskovou
organizací , která sdružuje osoby na základě společného zájmu. Posláním spolku je pomáhat
dětem, mladým lidem i dospělým v obtížné životní situaci. Hlavní činností spolku je
poskytování sociálních služeb, působení v oblasti primární prevence mezi dětmi a mládeží a
organizovat sportovní a kulturní aktivity pro své členy, uživatele služeb i veřejnost.
Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů jinak
též GDPR).
Spolek je správcem některých nezbytných osobních údajů, které zpracovává zejména za
účelem:
 Poskytování sociálních služeb
 Zajišťování smluvních vztahů
 Přímého marketingu
Kontaktní adresa správce:
NA CESTĚ, z. s. , adresa Palackého 138, 755 01 Vsetín, IČ: 706 40 548,
telefon:+420 571 412 164,
e-mail: centrumarcha@centrum.archa.cz
ID datové schránky: wg28axa
Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků je ředitel spolku tel: +420 571 412 164,
e-mail: reditel@centrumarcha.cz
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním
osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve
smyslu Nařízení,
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále
zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný,
konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních
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údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas
kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož
základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či
oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro
jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou
dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem organizace.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním
údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti
jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle
obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u ředitele spolku.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich
požadavku a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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