Informace o zpracování osobních údajů
Česká asociace pečovatelské služby, z.s.
Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
GDPR) Vám sdělujeme, že v souvislosti s činností České asociace pečovatelské služby, z.s.
(dále jen ČAPS) zpracováváme Vaše osobní údaje.
Kontakt na správce
Správcem Vašich osobních údajů je Česká asociace pečovatelské služby, z.s.
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČO: 69836698
Jaké údaje zpracováváme
Název
Účel
zpracování
Členská
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Právní titul
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Evidence
obchodních
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smlouvy
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Smlouva

Účetnictví
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účastníků
vzdělávání

Zajištění
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fakturační údaje
Osobní údaje
účastníků
vzdělávání

Zákonná
povinnost
Zákonná
povinnost

Doba uložení
Po dobu trvání
členství
Dobu platnosti
smlouvy a
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dle Občanského
zákoníku
10 let
Po dobu
požadavku
poskytovatele
dotace a
akreditačního
orgánu, nejdéle
však 10 let

Nezískáváme osobní údaje od dalších subjektů.
Osobní údaje jiným subjektům nepředáváme kromě následujících výjimek, jež vyplývají ze
zákonné povinnosti:
a) kontrolní činnost státní správy a samosprávy
b) orgány činné v trestním řízení
Práva subjektů údajů
Pokud budete chtít uplatnit některé z následujících práv kontaktujte nás osobně na adrese:
Bendova 1121/5 163 00 Praha 6, formou dopisu (zde musí být zajištěna forma ověření
totožnosti-uvádějte telefonní spojení)
nebo na e-mail: caps@caps-os.cz (takto podaná žádost musí být opatřena elektronickým
podpisem)
V žádosti uvádějte následující údaje:
a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
b) odůvodnění žádosti
c) telefonní spojení pro případ písemného dotazu

Právo na přístup
Dává občanům EU možnost ověřit si zákonnost zpracování jejich údajů.
Právo na opravu
V případě, kdy máte podezření na nesprávnost vašich údajů, a to subjektivní nebo objektivní
povahy, můžete nás požádat o nápravu.
Právo na výmaz
V případě, že se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje neoprávněně (bez právního
titulu) nebo po stanovené době uložení, můžete nás požádat o výmaz. Jestliže se prokáže, že
vaše domněnka je pravdivá, předmětné osobní údaje budou vymazány.
Právo odvolat souhlas se zpracováním
V případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování
poskytli souhlas a následně ho odvoláte, zpracování se ukončí.
Právo na omezení a přenos údajů
Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou k tomu dány
zákonné předpoklady.
Právo na námitky
Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší mimořádné situace, kdykoliv vznést námitky
proti zpracování vašich osobních údajů.
Právo na stížnost
Pokud máte pochybnosti, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávané podle práva, můžete si
stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10.

