
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 
1. Zpracovatel osobních údajů 
DO HNÍZDA z.s. 
IČ: 08443319 
K. Vinařického 470/4 
370 06 České Budějovic  
 
2. Okruh dat, se kterými v rámci pověření nakládáme 

• Cílové skupiny osob pečujících nebo osob v evidenci 

• Cílové skupiny dětí v náhradní rodinné péči 

• Zaměstnanci DO HNÍZDA z.s. 
 
3. Obecné zásady práce s osobními daty 
Organizace DO HNÍZDA z.s. je správcem a zpracovatelem osobních údajů a určuje účel, prostředky  
a odpovědnost za zpracování osobních údajů klientů. Při nakládání s osobními údaji klientů všichni 
zaměstnanci postupují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění 
pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) ze dne  
27. dubna 2016. 
 
Při zpracování osobních údajů zpracováváme údaje, které jsou nezbytně nutné pro zajištění 
plynulého poskytování sociálně-právní ochrany dětí a zajištění pracovně právních vztahů 
organizace DO HNÍZDA z.s. S daty nakládáme pouze zákonným způsobem, abychom minimalizovali 
jejich užívání, čímž je chráníme proti zneužití.  
 
Údaje klienta jsou zpracovávané v písemné tištěné podobě a elektronicky v dokumentaci klienta. 
Tato dokumentace obsahuje osobní údaje a záznamy týkající se vzájemné spolupráce. V obou 
případech jsou data zabezpečená proti zneužití či ztrátě. Každý zaměstnanec je písemně zavázaný 
zachovávat o těchto údajích mlčenlivost. Bez souhlasu klienta nejsou údaje předávané třetím 
stranám, pokud to neukládá zákonná ohlašovací či oznamovací povinnost např. orgánům činným 
v trestním řízení.  
 
4. Okruhy dat, které pověřená osoba využívá 

• Cílové skupiny osob pečujících nebo osob v evidenci: jméno a příjmení, datum narození, 
adresa bydliště a pobytu, telefonní číslo, e-mail. Údaje potřebné k uzavření dohody o výkonu 
pěstounské péče, další údaje potřebné k poskytování služeb a další citlivé údaje o klientově 
osobním a rodinném životě v souladu s jeho informovaným souhlasem. Souhlas je možné ze 
strany klienta také odvolat.   

• Cílové skupiny dětí v náhradní rodinné péči: jméno a příjmení, datum narození. 

• Zaměstnanci DO HÍZDA z.s.: jméno a příjmení včetně rodného, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, údaje spojené s kvalifikací a zajištěním dalších podmínek k uzavření 
pracovního poměru. 

 
5. Zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům 

• Cílová skupina osob pečujících a dětí: klíčový sociální pracovník, předsedkyně spolku, metodik 
vedení standardů kvality SPOD. Každý zaměstnanec je povinen zachovávat  
o osobních údajích klientů mlčenlivost.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Cílová skupina zaměstnanci DO HNÍZDA z.s.: předsedkyně spolku, místopředsedkyně spolku. 
 
6. Situace, kdy poskytujeme osobní údaje třetím stranám 
DO HNÍZDA z.s. má zákonnou povinnost zpracovávat údaje fyzických osob: 

• jako zaměstnavatel. Jedná se o údaje zaměstnanců ke zpracování smluv, hlášení úřadům 
např. ČSSZ, ÚP, POJIŠŤOVNY 

• jako subjekt pověřený výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o údaje pěstounů  
a jim svěřených dětí, se kterými má DO HNÍZDA z.s. uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské 
péče. 

 
Údaje sdělujeme třetím stranám: 

• na základě písemné žádosti o součinnosti oprávněným státním orgánům, 

• v případech, kdy k poskytnutí osobních údajů budeme vyzváni PČR. Jedná se o situace, kdy 
jde o ochranu životně důležitého zájmu, včetně fyzické integrity nebo života, či ochranu 
veřejného zájmu. 

 
7. Doba, po kterou zpracováváme osobní údaje 
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv  
a povinností plynoucích z dohod o výkonu pěstounské péče, pracovních a dalších smluv. Dále po 
dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů – Zákon  
o sociálně-právní ochraně dětí. Osobní údaje klienta zpracováváme po dobu vzájemné spolupráce  
a dle vnitřních pravidel organizace jsou archivována po dobu 10 let, následně jsou skartována. 
 
8. Souhlasy se zpracováním osobních údajů 
Při uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče stvrzuje klient svým podpisem souhlas se 
zpracováním osobních údajů a je poučen o zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním 
sociálně-právní ochrany dětí. 
 
9. Žádost o výpis informací 
Klient může požádat svého klíčového pracovníka o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje 
zpracováváme. Klient může také písemně požádat o informaci, jaké údaje jsou organizací 
zpracovávané, může také nahlédnout do spisu.  
Klient má právo podat námitku či stížnost, pokud se domnívá, že povinnosti organizace DO HNÍZDA 
z.s. byly porušené. Povinností organizace DO HNÍZDA z. s. je se klientovým podnětem zabývat, podat 
klientovi vysvětlení a podniknout kroky k nápravě, a to ve lhůtě do 30 dnů.  

Kontakt: 
Kontaktovat nás klient může osobně prostřednictvím klíčového pracovníka, písemně na adrese 
kanceláře Platanová 4, České Budějovice-Mladé, elektronicky na adrese info@pestouni-dohnizda.cz, 
datovou schránkou ID 2ckecum. 
 

 

 


