Ochrana osobních údajů účastníků projektových aktivit a registrovaných
uživatelů webových portálů www.pecujdoma.cz a www.dustojnestarnuti.cz
Realizátor: Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE, IČ 45242704
Pravidla pro zpracování osobních údajů se od 25. 5. 2018 řídí nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako
„GDPR“).
Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořených osob.
Získané osobní údaje považujeme za přísně důvěrné a neposkytujeme se třetím osobám.
Účastník vzdělávacích a dalších podpůrných akcí, registrovaný uživatel webu a jakékoli formy
poradenství je předem informován, jaké údaje o něm evidujeme. Současně je oprávněn tyto údaje
kdykoli měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý může kdykoli požádat
o okamžité vymazání svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách a
projektových aktivitách (vzdělávání, konferencích a dalších akcí, poradenství či podpůrných
aktivitách). Žádost o vymazání je možné zaslat na ids@diakonie.cz nebo pecujdoma@diakonie.cz.
Jaké údaje ukládáme
Údaje, které zadávají účastníci do prezenčních listin či do registračního formuláře na webových
stránkách (jméno, adresu, datum narození, e-mail, příp. telefonní kontakt).
Proč je ukládáme
Údaje uchováváme za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky ESF z důvodu
podmínek právního aktu o poskytnutí podpory z OPZ (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.
1304/2013 a čl. 6, odst.1, písmeno c) GDPR), a to po dobu nezbytně nutnou dle právního aktu
o poskytnutí podpory. Údaje jsou k dispozici k nahlédnutí pro kontrolní úřady. Díky této podpoře jsou
projektové aktivity účastníkům poskytovány bezplatně.
Poskytnuté údaje také slouží k informování o projektových aktivitách a o akcích pro účastníky akcí
dřívějších nebo pro zasílání tiskovin (písm. f) nebo a) tamtéž).
Konkrétně








U odběratelů tištěných novin „Pečuj doma“ evidujeme jméno a poštovní adresu.
U odběratelů elektronických novin a elektronického Zpravodaje evidujeme e-mail.
U účastníků vzdělávacích a podpůrných aktivit evidujeme jméno, e-mail, telefonický kontakt,
pro případ změny termínu konané akce. U akcí financovaných z projektu OPZ také adresu a
datum narození.
U elektronického poradenství je potřeba registrace na webu, ale dotazy přichází z webového
formuláře anonymně a anonymní je i jejich vyřizování (kromě Vaší e-mailové adresy). Rovněž
jsou anonymní výkazy o poradenství, jsou k dispozici jen k nahlédnutí poskytovatelům
finanční podpory. Odpovědi z poradenství mohou být také anonymně uveřejněny na webu.
Elektronické poradenství bez registrace je možné jen v odůvodněných případech.
U telefonického a osobního poradenství evidujeme jméno, příp. telefonní číslo. Ostatní údaje
jen po Vašem souhlasu.
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U sociálně-právního poradenství (vypracování právní dokumentace, podkladů pro
právní řízení apod.) účastník o sobě může sdělit další nezbytné informace, a tím také souhlasí
s jejich zpracováním. Dokumentaci v těchto případech uchováváme dva roky, pokud by bylo
třeba cokoliv dořešit, a následně je mažeme.

Kde se údaje ukládají
Údaje ukládáme na vlastním zabezpečeném serveru bez přístupu externích subjektů v elektronické
podobě a v listinné podobě v uzamykatelných skříních. Údaje neposkytujeme třetím osobám.
Zaměstnanci, kteří mají přístup ke zpracovaným osobním údajům, byli doložitelně poučeni
o povinnosti zachovávat mlčenlivost dle čl. 28 odst.3 písm. b) GDPR.
Fotodokumentace
Případné pořizování fotografií z veřejných akcí, které prezentují projektové činnosti, není
zpracováním osobních údajů. Při pořizování fotodokumentace na to budou účastníci zřetelně
upozorněni. V případě nesouhlasu nebudou v záběru.
Pořizování obrazové dokumentace z kurzů a dalších akcí vyplývá z podmínek právního aktu
o poskytnutí podpory a je povinností příjemce dotace. Případné fotografie z akcí jsou pořizovány
a uchovávány tak, aby se nedaly identifikovat s konkrétní osobou.
Projektových aktivit se můžete účastnit, i když nedáte souhlas s pořízením fotodokumentace.
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