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Zásady zpracování osobních údajů 
Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. 

 

Poskytovatel sociálních služeb Pečovatelská služba Kroměříž z.ú., se sídlem Nitranská 4091/11, 767 01 

Kroměříž, IČO: 26940931 (dále jen „správce"), vědom si důležitosti ochrany osobních údajů, ve snaze 

dostát všem povinnostem pro ni v rámci její činnosti poskytovatele sociálních služeb vyplývajících a 

s cílem provádět jen a pouze zákonné a transparentní zpracování osobních údajů za pomoci vhodných 

organizačních a technických opatření se při zpracování osobních údajů řídí těmito zásadami: 

 

Zákonnost zpracování 

Správce zpracovává veškeré osobní údaje výhradně na základě některého ze zákonných důvodů. S 

ohledem na jeho hlavní činnost spočívající v poskytování sociálních služeb jsou osobní údaje v převážné 

míře zpracovávány na základě nezbytnosti zpracování pro splnění právních povinností, které se na 

správce vztahují, a dále na základě smluvního vztahu existujícího mezi správcem a subjekty údajů. 

 

Zabezpečení zpracování 

Správce při zpracování osobních údajů využívá širokou škálu technických a organizačních prostředků s 

cílem maximálně zabezpečit veškeré osobní údaje, a to včetně šifrování, zálohování, zamezení 

neoprávněného fyzického přístupu apod. Správce bez zbytečného odkladu informuje subjekty údajů v 

případě jakéhokoliv narušení bezpečnosti jejich osobních údajů, které by mohlo mít za následek vysoké 

riziko pro jejich práva a svobody. 

 

Transparentnost 

Veškeré osobní údaje správce zpracovává s vědomím subjektů údajů a teprve poté, co je podrobně 

informuje o rozsahu, účelech a době zpracování a jejich právech vyplývajících z platné právní úpravy. 

 

Rozsah zpracování 

Správce pracuje pouze s těmi osobními údaji, které nezbytně potřebuje pro splnění sledovaných účelů, 

nebo jejichž zpracování vyžaduje platná právní úprava. 

 

Přesnost údajů 

Díky pravidelnému kontaktu se subjekty údajů a vhodným nastavením vnitřních procesů dochází k 

neustálé kontrole úplnosti a přesnosti osobních údajů. 
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Cookies 

Organizace využívá při provozu svých webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého 

rozsahu („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru organizace do Vašeho prohlížeče, a při Vaší 

opětovné návštěvě webových stránek jsou zaslány zpět na server organizace. Tím Cookies umožňují 

organizace rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na webových 

stránkách, a uzpůsobit tak obsah webových stránek Vašim potřebám. 

 

Organizace využívá následujících druhů Cookies: 

[Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost webových stránek, a bez kterých 

by nebylo možné obsah webových stránek správně zobrazit;] 

[technické Cookies, které umožňují analyzovat využití webových stránek;] 

Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, 

Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé 

Cookies, webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby 

či funkce webových stránek. 


