
Informace pro osoby cílové skupiny
Program: Poskytování zdravotních a sociálních služeb osobám bez přístřeší

Vážená uživatelko, vážený uživateli,

služba ORDINACE ARMÁDY SPÁSY V PRAZE, která je Vám poskytována, je spolufinancována z rozpočtu 

Evropské unie – Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování  osobních  údajů v souvislosti s  realizací  projektu  Ministerstva  zdravotnictví  ČR  „Zvýšení
dostupnosti a  vytvoření  možností zdravotní  péče  pro  osoby  bez  domova“  (reg.č.:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641),  spolufinancovaného  z prostředků  Operačního  programu
Zaměstnanost.  

Ministerstvo zdravotnictví („Správce“) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen ,,GDPR“).
Zpracovává osobní údaje na základě čl.  6  odst.  1  písm. c)  v rozsahu jméno,  příjmení,  podpis,  případně
organizace, kterou osoba na akci zastupuje, či důvod její účasti pro účely prezenční listiny. 
Účelem je prokázání realizace projektu v souladu se zákonnými podmínkami a podmínkami operačního
programu,  zajištění  publicity  projektu  a  ověření  naplněnosti a  realizace  akce.  Prokázání  řádného  a
efektivního  nakládání  s  prostředky  evropského  sociálního  fondu,  které  byly  na  realizaci  projektu
poskytnuty.
Údaje mohou být, v případě kontroly či auditu, zpřístupněny orgánům, které jsou oprávněny ke kontrole či
auditu  projektu.  Jsou  jimi  zejména  Řídící  orgán,  orgány  finanční  správy,  Ministerstvo  financí,  Nejvyšší
kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr.
Subjekt údajů (osoba cílové skupiny):
má právo požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a vydání 

kopie zpracovávaných osobních údajů,
má právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
má právo podat stížnost u dozorového úřadu,
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je stefan.glezgo@mzcr.cz. 
Uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu realizace a povinné archivace dokladů souvisejících
projektem  „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova“  (reg.  č.
projektu  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641)  tj.  10  let  od  ukončení  realizace  projektu  (plánované
ukončení realizace je 11/2021). Poté budou osobní údaje vymazány. Údaje jsou uloženy do složky projektu,
které jsou uschované v uzamykatelných skříních, ke kterým mají přístup pouze oprávněné osoby.
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